
Після подій у Північній Африці Європа 
має усвідомити, що авторитарні 
режими, які знаходяться поруч, 
є загрозою і для неї самої. Якщо лідери 
і провідники ЄС сподіваються, що 
стабільність за її кордонами в обмін на 
демократію збереже і його стабільність, 
то вони сильно помиляються. 

Сергій Данилов
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Тема: McTabachnik’s

Для кого працює 
міністр Табачник?

Протиракетні лабіринти

Народжений в неті

Ускладнення почнеться 
(якщо почнеться) за кілька 
років, коли доведеться 
вирішувати, не проти, а за 
кого віддати свій голос. І тоді 
може виявитися, що єдиною 
«реальною альтернативою» 
антиукраїнській владі 
Януковича є українська 
влада людей, які непомильно 
викриватимуть чорноротих 
неоциніків і сіячів хаосу за 
такою, наприклад, ознакою, 
як недостатньо шанобливе 
ставлення до п’ятистопного 
ямба чи синтаксичного 
паралелізму. Вибір між 
Дмитром, так би мовити, 
Табачником та Іриною, сказати 
б, Фаріон — ось один із дедалі 
ймовірніших варіантів нашого 
недалекого майбутнього. 

Олександр Бойченко
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У Франції існує велика свобода 
щодо вибору шкільних посібників. 
Вчитель обирає, як вважає за 
потрібне, ту чи іншу книгу. Отже, 
комуністи також підготували 
власний підручник історії. 
Й упорядкували його досить 
вправно...

Все складається до того, що коли 
Янукович та його вірний прем’єр 
дозріють до відставки одіозного 
міністра освіти і науки, свою 
чорну справу для діючої влади він 
уже виконає, тож як легендарний 
мавр, може спокійно відійти. 

Влада обіцяє провести 
парламентські слухання влітку. 
Але ми розуміємо, що влітку 
увага громадськості знижена. 
Тому ми хочемо зараз дотиснути 
їх. Ми розуміємо, що в них ніякої 
чітко обміркованої стратегії 
немає.
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Недофінансування шкільництва, його нескінченні 
реформи, недовчені учні та студенти – це, так 
би мовити, цілком звична справа для всіх країн 
Центральної Європи. Нам це не подобається. Але 
що робити, якщо кожен новий міністр (причому 
це може бути представник тієї самої партії, 
членом якої був і його попередник) приносить 
у „своє“ міністерство не лише своїх людей, але 
й кілька „нових“ ідей. Наприклад, як ще більше 
забюрократизувати вчителів і викладачів, аби 
їм залишалося менше часу для роздумів про 
зарплату. 

Але це не їхня, а наша провина. Бо якби ми не 
так часто ходили на вибори, то вони й не мусили 
б нічого нового придумувати, обіцяти, а відтак, 
і реалізувати. Проте, аби освіта не понесла 
незворотних втрат, зазвичай міністрами освіти 
призначають осіб, які з освітою не мали, не мають 
і – без огляду на посаду міністра освіти – не 
хочуть мати нічого спільного. Натомість остання 
українська влада (після більш ніж року її правління 
вже якось недоречно казати „нова“) примудрилася 
дати крісло міністра освіти людині активній, 
діяльність якої не обмежується формальними чи 
кадровими змінами свого ресорту. 

Дмитро Табачник – професійний чи то політик, чи 
то історик з поглядами маргінала. Не екстреміста. 
Бо для цього він уже застарий. І не радикала 
– бо до того віку, коли людина має право на 
певний радикалізм, він ще не доріс. Маргінал. 
Людина, яка у ХХІ столітті прагне контролювати 
університети, позбавивши їх автономії, приручити 
(хай навіть силою) вчителів та викладачів, і в часи 
необмеженого доступу до інформації бавити дітей 
у школах казками про Велику Вітчизняну війну. 

Як це взагалі можливо, що така людина, по-
перше, опинилася на такій посаді і, по-друге, 
після всіх своїх скандалів і ескапад, залишається 
міністром освіти (незважаючи на опір, який 
викликає в народі, опозиції та навіть у рядах 
владної партії). Хто за цим стоїть? І чи взагалі хтось 
за цим стоїть? Чи виконує міністр чиїсь накази, 
чи його просто використовують, аби відволікати 
увагу від нагальніших проблем? І нарешті: що 
могло би змусити президента позбавити його 
крісла міністра? Протести? Тиск зацікавлених? Чи, 
може, ігнорування і свідоме недотримання всіх тих 
нововведень?

www.ukrzurnal.eu

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 

Коли ж ми отак 
зустрічаємось очима, 
образ тексту тане, тече, 
фото стає фільмом, 
впадаючи, як джерело 
змісту, вже до мого 
власного життя. Відчитане 
дзуйхіцу створює себе 
і мене одночасно.
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Польський Інститут 
національної пам’яті: 
to be continued

Польща обирає тих, хто від імені 
держави керуватиме слідчо-іс-
торичними дослідженнями: п’ятьох 
представників Ради Інституту наці-
ональної пам’яті 18 березня обрав 
Сейм, а раніше, 3 березня, двох 
призначив Сенат. Ще дві кандидату-
ри має визначити президент Польщі 
Броніслав Коморовський. Рада ІНП, 
що складатиметься таким чином 
з 9 членів, повинна обрати з-посе-
ред себе нового голову Інституту, 
який замінить Януша Куртику, що 
трагічно загинув в авіакатастрофі 
під Смоленськом 10 квітня 2010 
р. Серед представників, обраних 
Сенатом, історик Ґжеґож Мотика, 
дослідник польсько-українських від-
носин 1943–47 рр. Його обрання 
викликало найбільші суперечки, 
великою мірою завдяки правим 
середовищам. Зокрема, у лютому 
впливове видання „Rzeczpospolita“ 
опублікувало інтерв’ю з представ-
ницею кресових середовищ істо-
риком Евою Семашко, яка критично 
поставилася до кандидатури Моти-
ки: „Цей історик прославляє УПА як 
військове формування, він ставить 
її на одному рівні з національними 
визволителями, такими, як польська 
Армія Крайова“, – аргументувала 
свій спротив Семашко. Мотика 
у своїх працях стверджує, що УПА 
– це не бандитське формування, як 
гадає Семашко, а українська під-
пільна організація, що боролася 
проти більшовизму, разом із тим 
Мотика закидає УПА вбивство 
близько 100 тис. поляків на Волині 
в 1943 р.

Кому дістанеться 
Центральна Європа

Поділ на операторів-виробників 
енергії та на операторів-тран-
спортерів передбачає т.зв. Третій 
енергетичний пакет Євросоюзу. 
Він набрав чинності 3 березня. 
Однак чимало країн Центральної 
Європи пасуть задніх у введенні 
принципів документу: зазвичай як 
забезпечення енергоресурсів, так і 
керування системами з їхньої пере-
силки тут здійснює „Газпром“ або 
його спілки. Російський концерн, 
проте, заявляє, що центральноєв-
ропейські уряди упереджені щодо 

нього і що вони незаконно відби-
рають в „Газпрому“ його власність. 
Яскраво це демонструє приклад 
країн Балтії: Литва, яка взялася 
в січні–лютому вводити принципи 
пакету, отримала хвилю критики 
від Путіна. Відтак заступник голо-
ви „Газпрому“ Валерій Голубєв де-
монстративно надав 15-відсоткову 
знижку на газ Латвії та Естонії, що 
не чіпали концерну.

Німці приєднуються 
до „Південного 
потоку“

Шеф „Газпрому“ Олексій Міллер 
та голова правління BASF SE Юрген 
Хамбрехт у присутності прем’єр-
міністра Росії Володимира Путіна 
21 березня підписали Меморандум 
про взаєморозуміння стосовно про-
екту „Південний потік“, що передба-
чає приєднання „Wintershall Holding 
GMBH“ (що належить до концерну 
BASF) до реалізації морської ділянки 
проекту „Південний потік“.

Німецька компанія „Wintershall“ 
отримає в проекті 15% (що нале-
жали італійському концерну ENI) 
а „Газпрому“ залишиться його 50%. 
„Газпром“, на думку аналітиків, роз-
раховує на те, що вступ німецького 
інвестора до проекту зменшить 
опір у ЄС проти „Південного пото-
ку“. BASF має інвестувати в проект 
2 млрд. євро.

Меморандумом також передба-
чено укладення нових довгостро-
кових контрактів на постачання 
природного газу в Німеччину. 

Двері для „Газпрому“ 
відкриваються і в Чехії

„Газпром“ має намір викупити 
в італійської компанії ENI її 32,5 
відсотків акцій чеського нафтопере-
робного заводу „Česká rafi nérská“. 
Однак для цього потрібна згода 
фірм „Unipetrol“ (з 51,2 відсотком 
акцій) та „Shell“ (з 16,3 відсотками 
акцій), в яких є право першості. 

Ціну, за яку „Газпром“ мав би від-
купити акції італійської ENI, наразі не 
розголошено. Зате, здається, що ні 
„Shell“, ні „Unipetrol“ великого інтер-
есу до купівлі акцій не мають. Саме 
це може відкрити двері російській 
компанії у найбільше нафтопере-
робне підприємство в Чехії. 

Олексій Міллер 
залишається головою 
„Газпрому“

Рада директорів „Газпрому“ 
22 березня проголосувала за про-
довження контракту з нинішнім голо-
вою концерну Олексієм Міллером 
на наступні 5 років. Міллер очолює 
„Газпром“ з 2001 року, на своїй по-
саді він залишиться до 2016 року.

МЗС Польщі: 
внутрішня 
нестабільність України 
блокує співпрацю 
Києва й Варшави

Польща мусить реально оцінити 
свої шанси та можливості впливу 
на світову політику – це лейтмотив 
експозе міністра закордонних справ 
країни Радослава Сікорського, при-
свяченого пріоритетам зовнішньої 
політики Варшави на 2011 р. Доку-
мент було представлено в польсько-
му парламенті 16 березня. В експо-
зе, зокрема, звертається увага на іс-
тотне поліпшення відносин із Росією, 
натомість щодо України, то, на думку 
міністра, внутрішня ситуація країни 
перешкоджає співпраці Варшави 
й Києва, проте останній залишається 
для Польщі стратегічним партнером. 
Опозиція розкритикувала експозе, 
закидаючи Сікорському „відсутність 
рішучого бачення політики“ (Союз 
лівих демократів) чи „спробу під-
датися сильним світу цього“ („Право 
і справедливість“).
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Нацменшини 
в політичній грі

Згідно з новим законом про 
освіту в Литві, у школах націо-
нальних меншин по-литовськи 
з вересня 2011 р. викладатимуться 
не лише литовська мова й літера-
тура, а й географія та історія кра-
їни, а також суспільствознавство. 
17 березня Сейм у Вільнюсі при-
йняв відповідні поправки до зако-
нодавства, попри великі протести 
національних меншин, зокрема, 
поляків. Останні є найбільшою 
нацменшиною Литви і складають 
майже 7% населення країни, при-
чому домінують у районах близько 
кордону з Білоруссю. У ситуацію 
втрутилася офіційна Варшава 
(що цікаво, осторонь конфлікту 
залишився Кремль, хоч російська 
нацменшина становить більше 
5% населення Литви). 23 березня 
польський МЗС видав спеціальне 
повідомлення, у якому звертається 
увага на „глибоке занепокоєння 
в польському суспільстві“ через 
рішення литовського парламенту, 
„що може призвести до приму-
сової асиміляції“. У свою чергу, 
литовський МЗС наступного дня 
дає відповідь, у якій звинувачує 
Варшаву в „неадекватній оцінці 
ситуації“. Вільнюс закидає Варша-
ві, що та сама протягом багатьох 
десятиліть проводить асиміляційну 
політику, а президент Литви Даля 
Ґрібаускайте говорить, що підпи-
ше новий закон про освіту лише 
тоді, коли той „дзеркально відби-
ватиме“ ситуацію з освітою мен-
шин у Польщі. Тим часом у Польщі 
в лютому 2011 р. було прийнято рі-
шення про закриття 2 литовських 
шкіл (з 10), натомість викладання 
найчастіше відбувається двома 
мовами. 

Заклик до бойкоту
Група лідерів білоруської опо-

зиції у зверненні „Бойкот диктатурі 
– стратегія перемоги“ від 21 берез-
ня закликала білоруських громадян 
до масового, але ненасильниць-
кого опору проти влади і проти 
співпраці з режимом. Звернення 
підписали такі особистості, як 
Станіслав Шушкевич, Олександр 
Козулін, Віктор Івашкевич, Павло 
Маринич. Одним з елементів цієї 
акції є заклик бойкотувати парла-
ментські вибори в 2012 році.

Білорусь впровадила 
санкції проти ЄС 
та США

У відповідь на санкції ЄС і США 
білоруська сторона підготувала 
список осіб, яким заборонено 
в’їзд на її територію. В даному 
списку опинилися люди, які „діють 
деструктивно відносно Білорусі та 
підривають міжнародне співробіт-
ництво“. Їхні імена наразі не відомі. 
Білорусь також має намір посилити 
боротьбу з іноземними органі-
заціями і фондами, які незаконно 
фінансують свої представництва, 
що політично діють на території 
Білорусі. 

Нагадаймо, що 31 січня Рада Єв-
росоюзу ухвалила рішення ввести 
заборону на видачу віз і заморози-
ти європейські активи президента 
Білорусі Олександра Лукашенка  
та ще 156 представників влади, 
„відповідальних за фальсифікацію 
президентських виборів“ і „на-
сильницьке придушення протестів“. 
21 березня Рада Євросоюзу роз-
ширила перелік осіб, стосовно яких 
країни ЄС ввели візові обмеження. 
До списку додатково включено 
представників Міністерства вну-
трішніх справ, Мін’юсту, суддів, 
прокурорів, ректорів університе-
тів, які „безпосередньо причетні до 
останніх судових процесів і утиску 
студентів“, і одного журналіста.

У 2010 році українцям 
було видано понад 
мільйон шенгенських 
віз

У 2010 році громадянам України 
було видано понад 1 мільйон віз 
у Шенгенську зону (шенгенські та 
національні візи), що становить 97% 
від поданих заявок.

Понад третину віз було видано 
безкоштовно.

Алесь Miхалевич 
отримав притулок 
у Чехії

Алесь Miхалевіч, колишній кан-
дидат у президенти Білорусі, отри-
мав у Чехії політичний притулок, 
про що повідомив 23 березня ц.р. 
Лише тижнем раніше Міхалевичу, 

якому після звільнення з в’язниці 
(побоюючись подальших репресій 
з боку влади) вдалось утекти з Біло-
русі в Чехію. Після свого звільнення 
білоруський політик розповів про 
тортури у в’язниці. Генеральний 
прокурор Білорусі Григорій Васи-
левіч у той же день не виключив, 
що Білорусь буде просити його 
екстрадиції. 

Більша регуляція 
єврозони

Під час саміту лідерів ЄС 
у Брюсселі 24 березня було при-
йнято Пакт задля євро. Під пактом, 
який передусім стосується країн 
єврозони, підписалися також п’ять 
країн з-поза єврозони: Польща, 
Болгарія, Данія, Латвія, Литва та 
Румунія. Чеська Республіка, Ве-
ликобританія, Угорщина і Швеція 
відмовились приєднатися до пакту. 
Пакт передбачає, що кожного 
року країни-підписанти мають 
здійснювати конкретні дії з по-
ліпшення ситуації на ринку праці, 
стабілізації державних фінансів, 
полегшення бізнес-клімату. Проте 
кожна країна може обрати засоби, 
за допомогою яких хоче досягнути 
цілей. Деякі коментатори заявля-
ють, що пакт спричинить глибший 
економічний поділ Євросоюзу та 
є одним з найефективніших ме-
ханізмів, завдяки яким Берлін та 
Париж зможуть втручатися в на-
ціональні економіки ЄС.

„Євроньюз“ вийде 
в ефір до Дня 
Незалежності України

Майже 80% української редакції 
„Євроньюз“ у Ліоні вже сформова-
но, а керуватиме нею український 
журналіст, який працює в Лондон-
ську офісі ВВС. 24 серпня 2011 
року український „Євроньюз“ 
вийде в ефір. Незалежні експерти 
вважають, що створювана владою 
українська редакція каналу новин 
„Євроньюз“ мовитиме згідно з ло-
яльною владі лінією, а не за захід-
ними стандартами журналістики.
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Стефан Куртуа є одним 
із найяскравіших та, може, 
найконфліктніших сучасних 
французьких істориків. Його 
передмова до „Чорної книги 
комунізму“, одним зі співавторів 
якої він був, спрацювала в 1997 
році як детонатор потужного 
вибуху. Висновки вченого 
виявилися надто новими, 
незвичними та різкими для 
французьких наукових кіл. 
Переклади іноземними мовами, 
з-поміж яких і українська, не 
забарилися. А слідом за ними 
– численні скандальні обговорення, 
подяки, звинувачення, 
наслідування...

За 14 років існування в світовому 
інтелектуальному просторі „Чорна 
книга комунізму“ вийшла друком 
у 26 країнах світу та зажила слави 
сучасного наукового бестселера. 
Стефан Куртуа і далі наполягає 
на необхідності належної оцінки 
комуністичних злочинів. Чимало 
істориків, а також політиків 
помалу пристають на його думку. 
За науковим баченням потроху 
змінюють свій зміст і шкільні 
посібники. Принаймні, у Франції.

Пане Куртуа, як виглядають сьогодні 
шкільні підручники, за якими малі 
французи вивчають історію Другої 
світової війни та історію поширення 
комуністичної ідеї? Чи часто ці по-
сібники оновлюються? Чи існують 
на рівні Європейського Союзу якісь 
узгоджувальні комісії істориків, які 
працювали б над спільним баченням 
європейської історії держав-членів?
Французькі шкільні підручники 
досить довго залишалися на рівні 
акцентів 1945 року. Все, що сто-
сується комунізму, тривалий час 
не переусвідомлювалося. Треба 
знати, що все, наприклад, що 
пов’язано з п’ятирічними планами, 
більшовицькою революцією та Ве-
ликою перемогою над фашизмом, 
все це – велика міфологія. Я добре 
пам’ятаю свої шкільні історії. Вся 
радянська статистика сприймала-
ся за чисту монету. Це був тріумф 
соціалізму. 

До речі, й у царині географії 
відбувалися аналогічні процеси. 
Бо одним із провідних керівників 
географічними університетськими 
дослідженнями у Франції був П’єр 
Жорж – один із найвпливовіших 
членів французької компартії. 
Якщо б ви взяли та перечитали під-
ручники з географії, упорядковані 
П’єром Жоржем, і зокрема, глави 
про Радянський Союз, то побачи-
ли б, наскільки вони, сказати б, до 
смішного неадекватні. „Ця широка, 
повноводна ріка свідчить про успіх 
колективізації, індустріалізації та 
загального розвитку радянського 
народу“... Ми скуштували досхочу 
всієї цієї пропаганди та міфології. 

Звичайно, все це почало потроху 
змінюватися після 1989 року. Бо ко-
ли впала Берлінська стіна, далі так 
тривати не могло. Тим більше, й ко-
муністична партія втратила чимало 
впливу. Навіть якщо вона зберігала 
непогані позиції у системі вищої та 
середньої освіти. Що цікаво: після 
виходу в світ „Чорної книги комуніз-
му“ Міністерство освіти запрова-
дило в шкільних програмах курси з 
історії тоталітаризму. І тут виникла 
гостра проблема. Бо відразу по-
стало логічне питання про спів-

ставлення злочинів комунізму та 
нацизму. Це питання є надзвичайно 
болісним і для комуністів, і загалом 
для лівих політичних рухів. 

Є ще один момент. У Франції 
існує велика свобода щодо ви-
бору шкільних посібників. Кожне 
видавництво має право видати 
свій підручник. І вже вчитель оби-
рає, як вважає за потрібне, ту чи 
іншу книгу. Отже, комуністи також 
підготували власний підручник іс-
торії. Й упорядкували його досить 
вправно. Зупиняються, скажімо, 
на даті 15 серпня 1939 року, перед 
Мюнхенською угодою, і відновлю-
ють висвітлення подій десь після 
15 вересня того ж року. Тим часом 
радянсько-німецької угоди ніби й не 
було. Ось такі дрібні маневри. Але 
на глобальному рівні прогрес є. 

По-перше, питання тоталітариз-
му вивчається в школах. По-друге, 
переважна більшість видавців 
нині відтворюють події більш-менш 
правдиво. Хоча трапляється й таке: 
на початку посібника йдеться про 
нацизм та італійський фашизм, 
а через 200 сторінок, у самому 
кінці – про СРСР. Паралелі не 
є такими очевидними, як мають 
бути. Проте зрушення є. Наслід-
ком виходу в світ „Чорної книги 
комунізму“ є й те, що мене все час-
тіше запрошують виступити перед 
школярами. Не лише до приватних 
навчальних закладів. Цього року, 
в січні, я вперше мав конференцію 
з історії комунізму в державному 
французькому ліцеї. 

Мені доводилося тримати в руках 
п’ять різних шкільних підручників 
історії для 12–13-річних дітей. У всіх 
у той чи інший спосіб йшлося про 
Голодомор 1933 року. Проте жоден 
текст не вживає слова „геноцид“. 
І лише в одному можна бачити фор-
мулу „свідомого винищення соці-
ального класу – куркульства“. У той 
же час, коли в 2009 році ЮНЕСКО 
визнав Голодомор злочином проти 
людства, тодішній міністр закор-
донних справ України Володимир 
Огризко розповів мені в інтерв’ю, 
що відтепер, після цієї резолюції, 

Стефан Куртуа:

„Історію не мусять писати 
парламенти“
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можна домагатися змін у зарубіжних 
шкільних програмах щодо бачення 
Голодомору...
Я не думаю, що зміни прийдуть 
саме з цього боку. Зміни надійдуть 
ізсередини. Я сказав би навіть, що 
вони, можливо, з’являться завдяки 
тій внутрішній еволюції, яку пере-
живає кожен з членів команди, що 
працювала над „Чорною книгою 
комунізму“. Мушу пояснити. Щойно 
ця книга побачила світ, стався дуже 
гострий конфлікт між її співавто-
рами. Конфлікт цей тривав понад 
10 років. Зокрема, виникли суттєві 
розбіжності між Ніколя Вертом, 
який працював над розділом про 
СРСР та категорично відмовлявся 
тоді бачити геноцидарний харак-
тер українського Голодомору, та 
мною. У передмові до „Чорної кни-
ги“ я, власне, казав про „класовий 
геноцид“, під яким розумів саме сві-
доме винищення українців як нації. 

Пригадую гучний скандал навколо 
вашого вислову про те, що „смерть 
української дитини від голоду в 1933 
році дорівнює загибелі єврейської 
дитини у Варшавському ґетто“... 
Так, була ціла злива пристрасних 
реакцій. І зокрема, Ніколя Верт, 
який вважався одним із найкращих 
знавців історії СРСР у французьких 
університетських колах, не поділяв 
мого бачення. Інші колеги також 
не наважувалися йому заперечу-
вати. Але дива трапляються. Десь 
два роки тому пан Верт повністю 
змінив позицію та оприлюднив спо-
чатку статтю „Геноцидарний голод: 
поговоримо про Україну“, а згодом 
CD із дослідженням українського 
голоду саме як геноциду. Звідси, 
певен, і почнуться зміни. Бо інфор-
мація та дослідження були забло-
ковані саме на цьому рівні.

Час від часу французький парламент 
ухвалює так звані історичні закони: 
про роль колонізації, засудження 
рабства, визнання вірменського ге-
ноциду 1915 року тощо. Як учений, 
що ви думаєте про такі законодавчі 
дії? Чи повинні депутати займатися 
тлумаченням історії?
Особисто я дуже негативно став-
люся до цих законів, за які голосу-
ють політики. Стосовно закону, що 
забороняє заперечувати геноцид 
євреїв під час Другої світової війни, 
варто пригадати один прикрий мо-
мент. Його ініціював один з очіль-
ників французької компартії. І це 
був очевидний тактичний маневр. 

Бо комуністи чудово зрозуміли: 
з розпадом СРСР і з розкриттям 
багатьох архівів стануть відомими 
багато прикрих для них фактів. 
Отже, знадобилося скерувати 
суспільну увагу в іншому напрям-
ку – на єврейське питання. Якщо 
б ініціатива надійшла від євреїв, 

я вважав би, що її, певне, потрібно 
підтримати. Але коли законопро-
ект пропонує комуніст – це, на мою 
думку, є політичною технологією, 
щоб ускладнити шлях до визнання 
жертв комунізму. Я це так бачу.

А закон про визнання рабства 
злочином проти людства, що його 
схвалив французький парламент 
у 2001 році? 
Та сама історія. За дивним збігом 
обставин, законопроект з’явився 
досить швидко після виходу „Чорної 
книги комунізму“. Саме коли це до-
слідження поставило на порядок 
денний питання пам’яті жертв ко-
муністичних режимів. Виглядає так, 
ніби суспільна дискусія про пам’ять 
жертв рабства мала відволікти 
увагу громадськості від актуальні-
ших проблем. 

Законопроект про засудження 
рабства з’явився під проводом 
комуністичної, соціалістичної та 
за підтримки кількох ультралівих 
партій. Давайте згадаємо: коли за-
боронили работоргівлю? 200–250 
років тому. Нащадки колишніх 
рабів сьогодні – французькі гро-
мадяни. Мають, порівняно до 
трьох чвертей населення Землі, 
кращі умови існування. Натомість, 
пам’ять про злочини комунізму 
– жива. Я щодня чую тих, хто но-
сить її в собі. Камбоджійці, лаосці, 
в’єтнамці, українці, китайці, поляки, 
румуни, угорці... Ось – справжня 
пам’ять живих. Із суто наукової точ-
ки зору, можна замислитися про 

доречність та актуальність цього 
меморіального закону. 

Існують два французькі закони про 
визнання вірменського геноциду 
1915 року. Це також, на вашу думку, 
політична технологія? Або – все-та-
ки корисна справа, зважаючи на те, 
що Туреччина не поспішає визнавати 
цей очевидний геноцид вірменів? 
Цей крок, напевне, може бути ко-
рисним, аби допомогти вірменам 
здобути визнання геноциду. Бо 
Туреччина не поспішає з вибачен-
нями. А геноцид – очевидний. Інший 
аспект: у Франції існує досить ве-
лика, впливова вірменська грома-
да. На півдні країни вона відіграє 
певну політичну роль. Це також 
вплинуло на голосування.
Як науковець, я вважаю, що історію 
не треба писати в парламентах. 
Тим більше – зарубіжну. За винят-
ком, коли йдеться про значні кри-
мінальні наслідки для становлення 
держав та націй.

Зауважте, ніхто досі не виніс за-
конопроект про визнання геноциду 
мешканців провінції Вандея під час 
Французької революції 1789–1793 
років! Хоча то було справжнє та 
свідоме винищення. Конвент ухва-
лив аж два закони, котрі наказу-
вали фізично знищувати вандейців. 
І ніхто до сьогодні ці два закони не 
скасував. Вони й досі чинні! Отже, 
ці політичні документи мають варі-
ативну геометрію. 

До речі, кілька років тому відбулися 
дві спроби зареєструвати в Націо-
нальній Асамблеї законопроект про 
визнання українського Голодомору. 
Але він не набрав достатньої кіль-
кості підписів, щоб потрапити на 
обговорення... 
На мою думку, було б краще, якби 
мої колеги взялися до активнішого 
вивчення джерел про український 
Голодомор. На темі мусять зо-
середилися фахівці історії Східної 
Європи. Бо з-поміж них досі є такі, 
хто про події 1933 року чути не хо-
че. Ось тут є справжня проблема. 
Набагато серйозніша, ніж те, що 
кілька депутатів не хочуть голо-
сувати. Історичну роботу повинні 
здійснювати насамперед істори-
ки. І коли вони цього не роблять 
– справи кепські. Лише тоді, мож-
ливо, варто долучати політиків та 
бити на сполох.

Спілкувалася 
Алла Лазарева, Париж
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в д о м а  н а  ч у ж и н і

Цієї весни про Угорщину прийнято 
говорити із застережними епітетами 
й осудом. На щастя для тамтешньо-
го прем’єра Віктора Орбана, якому 
більше годилась би міжвоєнна функ-
ція регента, почалися заворушення 
в Тунісі та Єгипеті, стався землетрус 
в Японії, спалахнула війна в Лівії 
– і про Будапешт нині просто не го-
ворять. На тлі радіоактивної хмари, 
цунамі та вибухів бомб проблеми 
малої демократичної країни в Цент-
ральній Європі просто не помітні. 
Навіть попри те, що саме ця країна 
нині головує в Євросоюзі. Можу по-
ділитись власним досвідом: я провів 
у Будапешті вже п’ять днів, але до 
газети, що мене туди вислала, по-
трапила лише коротка згадка про 
те, що Угорщина не підтримує на-
льоти на Лівію, і жодного зі своїх ви-
нищувачів на Тріполі не посилатиме. 
До цього – вибачливі есемески від 
моїх колег зі словами „знаєш, крім 
Лівії та Японії до газети вже нічого 
не поміститься“.

Мене, власне, це анітрішки не 
турбує – до Будапешта прийшла 
весна, і під час зустрічей з місцеви-
ми політиками, політологами, жур-
налістами чи й просто з будапешт-
ськими друзями я не мушу дивитися 
на годинник. А ввечері, замість 
писати у поті чола якусь статтю, 
я лежу у теплій воді будапештських 
лазень, п’ю вино, дивлюся на зо-
ряне небо і почуваюся пречудово. 
Бо життя, зрештою, – це не тільки 
робота.

Незацікавленість моєї та інших 
газет у тому, що діється в Угорщині, 
спричинена не тим, що там нічого 
не відбувається. Якби саме тоді 
не вибухали блоки атомної елек-
тростанції Фукусіма, то промова 
Віктора Орбана на березневому 
державному святі на честь угор-
ської революції 1848 року потра-
пила б на перші сторінки газет та 
до головних новин європейських 
телеканалів. Бо коли прем’єр-мі-
ністр країни-очільника ЄС прого-
лошує, що Брюссель для Угорщини 
є таким же ворогом, як і Відень 
у 1848 році (коли австрійці потопи-
ли в крові угорську революцію) та 
Москва у 1956 році (коли радянські 
танки розстріляли антикомуністич-
не повстання), то це щонайменше 
викликає шок. Однак Фукусіма 

вибухнула, і світові ЗМІ промову 
Орбана обійшли мовчанням. 
І я можу повірити заяві угорського 
заступника міністра закордонних 
справ Балінта Одора, який сказав, 
що „не зазначив жодної реакції на 
слова Орбана“ від європейських 
колег.

За вибухами бомб у Лівії не чути 
також реакції на те, що Угорщина 
в нашвидкуруч написаній кон-
ституції Орбана скасовує в назві 
держави слово „республіка“, тож 
Угорська Республіка відтепер на-
зиватиметься просто „Угорщина“. 
Проурядові політологи називають 
це „косметичними“ змінами, але 
без успіху: адже коли в такому ва-
гомому документі, як конституція, 
з назви держави усувається слово 
„республіка“ – це сприймається 
як загрозливий сигнал. Очевидно, 
так нам дають зрозуміти, що „рес-
публіка“ – себто демократичний 
лад, вільні вибори й демократичні 
свободи – для Угорщини, члена 
Євросоюзу, не є пріоритетом.

Конституція, звичайно ж, не 
скасовує свобод та основних прав 
людини, хоча, наприклад, шлюб 
там однозначно визначається як 
„союз чоловіка і жінки“, а на підста-
ві „охорони життя від самого почат-
ку“, скажімо, в Угорщині може бути 
заборонене штучне припинення 
вагітності. Найвагомішим, утім, 
є дух цієї конституції і те, що замість 
поняття „громадянин“ у ній вжива-
ється поняття „народ“, переважно 
в словосполученні „угорський на-
род“. А в мадярському розумінні 
„угорський народ“ сягає за межі 

сучасної держави, і конституція дає 
зрозуміти, що рахується з кількома 
мільйонами угорців у Румунії, Сло-
ваччині та Україні...

Йдеться, втім, не лише про кон-
ституцію. Як кажуть прихильники 
партії „Фідес“ (і як визнають навіть 
їхні противники), те, що відбува-
ється в Угорщині – це лише спроба 
„врятувати державу“. Державу, що 
мало не збанкрутувала; державу, 
де поліція дозволяє марші місцевих 
неонацистів (так-так – неонацис-
тів); державу, в якій злодійство по-
ширено на всіх рівнях; державу, яка 
з найбагатшої та найнадійнішої 
країни Центральної Європи скоти-
лася на саме дно. Державу, єдину 
в Центральній Європі, де одна 
партія отримала на демократичних 
виборах дві третини депутатських 
мандатів і конституційну більшість 
у парламенті.

Противники й прихильники 
місцевої влади не погоджуються 
з методами уряду, багато кроків 
якого (як-от медійний закон, що по-
рушує свободу друку) були зайвими 
навіть на думку самих прихильни-
ків, а концентрація влади в руках 
Орбана дійсно нагадує російську 
„вертикаль влади“ Путіна. Проте 
всі одностайно твердять, що коли 
Орбан не досягне успіхів, то Угор-
щину чекатиме не лише банкрут-
ство, але й розпад та подальше 
зростання впливу неонацистів, які 
нині є третьою партією в парла-
менті.

За вибухами бомб у Тріполі цьо-
го, може, й не чути, однак це – по-
дзвін по Угорщині.

Лубош Палата, редактор газети 
„Лідове новіни“, Прага

Угорщина, яку потопило цунамі
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Завершився понад півстолітній 
конфлікт українців Польщі з польсь-
кою владою щодо Українського 
народного дому в Перемишлі. Бу-
динок, споруджений українською 
громадою на початку ХХ сторіччя, 
польські комуністи націоналізували 
після Другої світової в рамках репре-
сивних заходів операції „Вісла“. 

З середини 1950-х українська 
меншина прагнула повернути 
Народний дім, що був важливим 
символом української присутності 
в місті над Сяном. Та щойно 21 бе-
резня цього року Об’єднанню 
українців Польщі (ОУП) вдалося 
здійснити мрію повоєнних поколінь 
– влада Перемишля передала 
ОУП акт про право власності на 
цю ошатну споруду в центрі міста. 
Найбільша українська організація 
в РП відкупила будинок у польсько-
го фонду держмайна за 1 відсоток 
його вартості. Відтепер українці 
стануть повноправними господа-
рями Народного дому. Проте, на 
отриманні акту власності проблеми 
зі спорудою не завершилися. Давно 
не ремонтована, вона вимагає 
генерального ремонту, а це немалі 
гроші, адже загальна площа будин-
ку – 2 тисячі квадратних метрів. 

В урочистостях, присвячених ку-
півлі Народного дому, взяв участь 
президент Світового Конгресу 
Українців Евген Чолій. „Український 
журнал“ звернувся до п. Чолія 
з проханням про коментар щодо си-
туації українців у Польщі та деяких 
актуальних польсько-українських 
проблем.

Ростислав Крамар, Варшава

Коментар 
Це важлива історична мить не 

тільки для української громади 
в Польщі, але й для усього світо-
вого українства. Це справедливе 
вирішення дуже болючої пробле-
ми у відносинах українського та 
польського народів. Прикро, що 
так довго не вдавалося позитивно 
вирішити це питання на користь 
української громади. 

У рамках візиту до Польщі я зуст-
річався з Маршалком Сейму Ґжеґо-
жем Схетиною, якому подякував за 

те, що в 2006 році Польща долучи-
лася до тих країн світу, які визнали 
Голодомор геноцидом українського 
народу, і за те, що Польщі вдалося 
позитивно вирішити питання Україн-
ського народного дому в Пере-
мишлі. 

Під час розмови ми не оминули 
дражливих питань українсько-
польських відносин, передусім 
польського законопроекту про 
встановлення дня пам’яті польських 
жертв на кресах. У преабмулі цього 
законопроекту в основному йдеться 
про польські жертви, що мали місце 
в ході польсько-українського кон-
флікту на території Західної України 
у 1940-і роки. На мою думку, цей 
законопроект несвоєчасний і не-
коректний за змістом. Дуже погано, 
що держава, яка за кілька місяців 
очолюватиме ЄС, покаже світові, як 
не треба вирішувати спірні питан-
ня. Ухвалення такого закону може 
спровокувати антипольські заяви 

з українського боку. Незважаючи 
на те, що в недавньому минулому 
були ситуації, коли спірні польсько-
українські питання вдавалося 
вирішувати позитивно. Згадаймо 
хоча б спільну декларацію Патрі-
арха Любомира Гузара та примаса 
Польщі Юзефа Ґлємпа у 1987 році 
(„пробачаємо і просимо проба-
чення“), або ж відкриття військового 
меморіалу у Львові в 2005 році. 

В Україні зараз досить складна 
внутрішньополітична ситуація, тож 
такими законопроектами, як той, 
що чекає на розгляд у польському 
парламенті, цю ситуацію можна 
тільки погіршити. А у зв’язку із тим, 
що з 1 липня Польща очолюватиме 
ЄС, на мою думку, офіційна Варша-
ва мала б докласти максимум зусиль 
до процесу зближення України 
з Європою. 

Евген Чолій, 
президент СКУ, Перемишль

Українці Польщі купили дім. 
Український...
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Єгор Стадний: 

„Нас хвилює не стільки 
одіозність Табачника, скільки 
конкретні зміни у сфері освіти“

Єгоре, за що, або проти чого висту-
пають українські студенти?
У першу чергу проти положень за-
конопроекту, що запропонувала 
нова влада. А також проти дій Мі-
ністерства освіти і науки України, 
яке диктує умови вступу до Моги-
лянки і не хоче затвердити новий 
статут Академії.

Давай почнемо зі статуту.
На початку осені на зборах колек-
тиву Академії були внесені зміни до 
статуту. Документ подали на за-
твердження Міністерству, яке його 
не захотіло приймати. Аргументи 
такі – ви порушуєте права грома-
дян тим, що обов’язково вимагаєте 
англійську мову. Мовляв, можли-
во, людина вчила французьку чи 
німецьку. Незважаючи на те, що 
такою є політика даної Академії. 
Важко уявити студента Могилянки, 
який приходить слухати англомовні 
курси, не володіючи англійською 
мовою. Тому президент Академії 
виступає з чіткою позицією і кри-
тикою дій влади. З ним солідарний 
і ректор Українського католиць-
кого університету у Львові. Решта 
ректорів мовчать, ситуація в Укра-
їні така, що вони бояться.

Я розумію, тому що вони залежні від 
Міністерства?
Так, адже наше законодавство 
не убезпечило їх від тиску. Влада 
активно користується важелями 
впливу – акредитація, ліцензу-
вання. Наразі, коли в рамках ре-
форми Янукович скасував кілька 
міністерств, до Міносвіти увійшли 
Міністерство сім’ї, молоді і спорту, 
а також Вища атестаційна комісія 
(ВАК). Проти ВАКу виступає вся на-
укова громадськість. Як я розумію, 
лише у деяких пострадянських краї-
нах збереглася подібна інституція. 
Адже якщо людина захищається на 
доктора, це доктор конкретного 
університету, а не доктор загаль-
нонаціональний. Отже, Міносвіти 
– це непідзвітний, непідконтроль-

ний громадськості орган, який зо-
середжує дуже потужні важелі.

У чому саме небезпека законопроек-
ту? Який, до речі, не єдиний. Існують 
інші зареєстровані законопроекти?
Вони граються. У листопаді Мініс-
терство вивішує у себе на сайті 
законопроект і, як прийнято у нас 
в країні, дає два тижні на обго-
ворення. Академія зробила свій 
аналіз і подала у Міністерство. 
На що Міносвіти сказало, що Ки-
єво-Могилянська Академія нічого 
конкретного не пропонує, а лише 
критикує. Тим часом у грудні даний 
законопроект зареєструвала група 
депутатів. Треба сказати, що за-
реєстрували його 22 грудня. Тому 
що 17 грудня було зареєстровано 
інший законопроект. А саме за-
конопроект Юрія Мірошниченка, 
представника Януковича у Верхо-
вній Раді. І за регламентом аль-
тернативний законопроект має 
реєструватися протягом тижня або 
двох. Тому міністерський проект за-
реєстрували одразу після 17 числа.

Пропозиції Мірошниченка справ-
ді більш прогресивні, оскільки там 
дуже багато норм відводиться 
у відання статутів університетів. Це 
сприяє більшій автономії універси-
тету. Плюс акредитування і ліцен-
зування відводяться не суто Мініс-
терству, а створюється Державна 
атестаційна комісія, яка поєднує 
сектор роботодавців, міністерський 
та університетський, і кожний з сек-
торів має у цій Комісії квоти.

Цій комісії мав би належати роз-
поділ державного замовлення за 
рейтингами, які вона складає. Най-
потужніші університети отримують 
найкращих абітурієнтів. Натомість 
те, що існує у нас зараз – це роз-
дача університетам бюджетних 
місць без жодних тендерних про-
цедур, фактично, за закритими 
дверима. На тлі загальної риторики 
про скорочення держзамовлення, 
скорочується насправді на Заході 
та у Києві (у кількох університетах). 

А на Сході не лише не скорочується, 
а й додається. Наприклад, Донець-
кому університету, а також київ-
ському Авіаційному університету, 
проректор якого є одним із авторів 
законопроекту, а за сумісництвом 
– кум Табачника. І цієї ситуації мініс-
терський законопроект не зрушує, 
на відміну від мірошниченківського. 

Крім того, якщо подивитися на 
зміст навчання, він поділяється 
на вибіркову компоненту і нор-
мативну. Нормативна – це те, що 
дає держава. Сьогодні варіативну 
компоненту визначає самий ВУЗ, 
однак законопроект пропонує на-
ступне. По-перше, зміст норматив-
ної частини регулюється жорстко 
до самих навчальних планів, тобто 
елементарно аж до прописування 
літератури і тем досліджень. Обсяг 
варіативної частини визначається 
Міністерством. Тобто Міністерство 
може сказати, що у нас варіативна 
частина складатиме 5% від загаль-
ної, а решта – нормативна.

Далі – річ, яка б’є Могилянку по 
живому. А саме – визначення стату-
су університету за кількістю студен-
тів. Абсурд! Могилянка тоді пере-
творюється на коледж. Зрозуміло, 
що визначати статус університету 
слід лише за якісними показниками. 
Логіка дій Міністерства полягає 
у тому, що воно намагається скоро-
тити кількість університетів. А у нас 
в Україні їх близько 900, різних 
рівнів акредитації. Тобто існують 
університети, які розташовані у 2-3 
квартирах, і роздають дипломи.

А хто тоді видає акредитацію таким 
ВУЗам, саме Міністерство?
Так! Виявляється, влада за роки 
незалежності понавідкривала 
купу різних філій. Зрозуміло, яких 
спеціалістів вони готують, яка у них 
наукова база. Отже, ми маємо там 
засилля корупції. А зараз Міністер-
ство хоче похапцем, швиденько ско-
ротити. Адже вони й самі розуміють, 
що дійшло до жахливого стану. 

У даному законопроекті дуже 
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цікаво сформульована мова викла-
дання. Написано так: „як у Консти-
туції, так і у законодавстві“. Така 
хитрість приводить нас до непри-
йнятого закону про мову. Але якщо 
приймуть закон про мову, вся краї-
на на схід від Дніпра викладатиме 
російською мовою.

Протести Могилянки, особливо 
студентів, почалися з призначенням 
Табачника.
Так, це була „антитабачна“ кампа-
нія. Але вона провалилася, адже 
Табачника не зняли. Тому органі-
заційним осередком було прийняте 
рішення не прив’язувати себе до 
„антитабачної“ кампанії, а виступа-
ти з вимогою навіть не стільки зняти 
Табачника, а за конструктивні зміни 
у вищій освіті. Отже, нас хвилює не 
стільки одіозність Табачника, скіль-
ки конкретні зміни у цій сфері.

Ви виступаєте не самі, а координуєте 
діяльність інших протестних органі-
зацій?
Так, ми у серці протестного руху. 
У Могилянці найбільша активність. 
Виходить, що за якісні зміни у вищій 
освіті вже довгий час виступають 

лише три всеукраїнські організації. 
Зокрема, Фундація регіональних 
ініціатив, Громадянський рух „Відсіч“ 
(їх не влаштовує чи не кожний крок 
нової влади) і Студентська проф-
спілка „Пряма дія“. 

У мене одразу виникає запитання 
про стан студентського самовряду-
вання в Україні. 
Знаєш, серед студентських активіс-
тів це самоврядування називають 
„офіційні покемони“. Воно спить. 
Адже багатьох студентів не цікав-
лять їх права, є пасивність і апатія, 
багато хто просто заляканий. 

А у статутах вишів прописані права 
студентів?
У законодавстві прописано, що 
на Радах факультетів, у житлових 
комісіях, у стипендійних комісіях 
мають бути присутні 10% студентів. 
Зрозуміло, що в арифметиці систе-
ма не діє, але важливий сам факт 
того, що студенти мають бути готові 
до представлення своїх інтересів 
у своїх органах. 

Є також обов’язкова норма про 
фінансування студентського само-
врядування. Проте механізми її 

забезпечення у законодавстві не 
розписані. І багато вузів користу-
ється цим. Мовляв, норма є, але як 
виділяти гроші? Тобто органи сту-
дентського самоврядування існують 
переважно лише для того, щоб 
адміністрація робила вигляд діалогу 
і проводила через них непопулярні 
рішення. Не скрізь так, і Могилян-
ська Академія саме виняток. 

Тобто з вашою думкою рахуються?
Так. Нас вислуховують. Звісно, не 
все гладко, бувають жорсткі кон-
флікти, але все одно починається 
діалог. 

А співпраця з ВУЗами з інших міст?
У регіонах теж сутужно. Найцікаві-
ше, що вся риторика того ж Табач-
ника, наприклад, антигаличанська, 
повністю нівелюється на студент-
ському рівні. Наприклад, перед 
нашим першим протестом 31 січня 
старт був даний саме з Сімферопо-
ля. Здавалося б, російськомовний 
регіон, одвічні проблеми на мовно-
му рівні, на політичному. Але там-
тешні студенти зустріли Табачника 
претензіями. Це було 30 січня. А 31 
числа був Донецьк, Київ, Харків, 
Львів. Львів, мені здається, взагалі 
перебуває у стані перманентного 
протесту – виходять підприємці, 
пенсіонери, студенти.

Як я розумію, це акція довгостро-
кова, навіть якщо влада дотягне до 
канікул?
Так, звичайно. Влада обіцяє про-
вести парламентські слухання 
влітку. Але ми розуміємо, що влітку 
увага громадськості знижена. Тому 
ми хочемо зараз дотиснути їх. Ми 
розуміємо, що в них ніякої чітко об-
міркованої стратегії немає. Тобто 
влада намагається створити хоч 
якусь видимість реформ. Особисто 
я не очікую якихось реформ. Влада 
піде на якісні зміни лише під на-
тиском. Адже коли в освітній сфері 
з’являються два законопроекти, 
вони одразу кажуть: „Ні-ні, ніякого 
розколу в партії влади немає, в нас 
усе злагоджено“. Але ж видно, що 
їм потрібний просто позитивний 
образ. Тим більше, що за останні 
півроку колосально впав рейтинг 
Партії регіонів. А тому влада хоче 
дотягнути до літа не тільки у сфері 
освіти. Якщо до літа не дотягнуть, 
народ вийде на вулиці.

ЄГОР СТАДНИЙ, екс-голова Студентської колегії Національного Університету 
„Києво-Могилянська Академія“; співорганізатор студентської акції протесту 
проти нового законопроекту про освіту.

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



Останній рік був дуже тяжким для української освіти. Вперше Міністерство 
свідомо проводило діяльність, яка хіба що вкладається у схему планомірного 
нищення конкурентної переваги, яку Україна поки що має. 

Перехід від іще нереалізованої 12-річної системи середньої освіти до 
11-річної на практиці означатиме не лише те, що українські випускники шкіл 
виявляться менш конкурентоспроможними порівняно з європейськими одно-
літками, але також те, що Україна втягується у черговий, тривалий, болісний 
перехідний період. Адже всі підручники, підготовлені у минулі 10 років, ви-
явилися практично викинутими на смітник. Зараз треба переглядати схему 
вивчення всіх дисциплін принаймні від 7 класу. Це річ надзвичайно дорога, 
пов’язана з вкладанням величезних коштів і зусиль, яка сама по собі загаль-
мує ситуацію на тривалий час.

У сфері вищої освіти відбувалося послідовне згортання університетської 
автономії. Врешті ситуація з Донецьким університетом продемонструвала, 
що Україна просто не може розглядатися як серйозний партнер по вход-
женню до європейського освітнього простору, оскільки у нас є певні речі, які 
декларуються, але не виконуються. Коли врешті-решт університет проголо-
сував не так, як хотіло Міністерство, то лише наразився на терор і пересліду-
вання тих, хто наважилися кинути виклик Міністерству. Люди отримали урок, 
що в правовий спосіб вони нічого добитися не можуть.

І в минулому автономія університетів була обмежена, але не було випадків, 
щоб колективам викручували руки, як голосувати. Якщо вибори відбували-
ся, претендента, який переміг, не викидали з роботи. Тобто певних правил 
джентльменської поведінки дотримувалися. Зараз таких правил не існує.

На сьогоднішній день, на жаль, страх, який генетично сидить у людях, дуже 
багатьох змушує чекати і сподіватися, що їх ці проблеми оминуть, якщо вони 
добре поводитимуться.

Було завдано потужного удару науці. В результаті минулорічних „ре-
форм“ тема державної підтримки науки була абсолютно зруйнована. Зараз 
українські університети не мають шансів претендувати на місця у світових 
рейтингах, оскільки у Міністерстві немає структури, яка могла б серйозно 
займатися підтримкою української науки.

На додачу відбувається розхитування системи зовнішнього незалежного 
оцінювання, повернення корупції, вимивання української мови, зміна ідеоло-
гічних орієнтирів і багато інших подій.

Запропонований новою владою законопроект реформи вищої освіти не 
можна вважати реформою. Єдиною його ціллю є зміцнення адміністратив-
ного диктату Міністерства. І ще декілька очевидних корупційних схем. Скажі-
мо те, що встановлюються формальні цифрові показники для університетів, 
академій, коледжів тощо. Відтак університетами можуть бути лише великі 
вищі навчальні заклади (ВНЗ), а не ті заклади, в яких проходить якісна під-
готовка. А величина ВНЗ залежатиме від державного замовлення. Зрозуміло, 
те, що роблять чиновники, буде способом, з одного боку, заробляти гроші, 
а з іншого – утримувати в покорі ті ж самі університети.

Україна мала різних міністрів – Таланчук, Згуровський, Кремень, Нікола-
єнко, Вакарчук. Це були різні люди, вони представляли різні політичні сили, 
у них був різний background. Проте досі вони робили одну й ту ж справу, 
вибудовували систему української освіти, і робили це досить успішно – 18 
місце в індексі світового розвитку ООН є тому свідченням. Очевидно, якщо 
Міністерство різко розвернулося на 180 градусів порівняно з тим, що роби-
ло досі – це персональна заслуга однієї людини, яка це Міністерство очолює, 
Дмитра Табачника. Насамперед треба поміняти міністра. Поки що виника-
ють великі сумніви, чи президент готовий йти на такий крок.

Максим Стріха, (з лютого 2008 до червня 2010 року 
заступник міністра освіти і науки України Івана Вакарчука, 

звільнений за власним бажанням), Київ

Про заслуги однієї людини



Тема: 

McTabachnik’s
Ф о т о :  R e m i g i u s  V e n c k u s
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M c T a b a c h n i k ’ s

Наприкінці березня прем’єр-мі-
ністр України Микола Азаров за-
явив, що не рятуватиме очільника 
Міністерства освіти Дмитра Табач-
ника, якщо він „не виправить ситуа-
цію в своїй галузі“. „Якщо ти не мо-
жеш знайти спільної мови зі своїми 
людьми, бери шинель – іди додому“, 
– додав прем’єр словами з відомої 
радянської пісні. Що малося на ува-
зі під виправленням ситуації, важко 
сказати. Малі ставки зарплат, 
через які 10 тисяч вчителів вийшли 
протестувати 22 березня під Каб-
мін? Навряд: подейкують, що саме 
через незадоволення Табачником 
вчителям „дозволено“ було помітин-
гувати, причому наступного ж дня 
раптом знайшлися кошти підняти 
заробітну плату працівникам освіти 
на 20%. Це означає, що крісло під 
Табачником дійсно захиталося, і що 
він за більш ніж рік своєї діяльності 
запустив такі незворотні зміни, які 
продовжуватимуть свій розвиток 
і після його відставки. Про які саме 
зміни йдеться?

Економія на перевиданні усіх 
підручників для всіх класів
Якщо говорити про ланку се-

редньої освіти, то це відмова від 
12-річного циклу освіти, за що про-
голосувала минулого літа Верховна 
Рада з подачі Табачника. Нагадаю, 
12-річний цикл є однією з умов 
приєднання до болонської системи 
освіти. Це означає повернення 
до пострадянського лекала, коли 
кожна школа може називати себе 
ліцеєм, гімназією, колегіумом, себто 
як тільки їй заманеться, незважаючи 
на ті рівні освіти, які вона, ця школа, 
пропонує. Також у середній школі 
запущено цілковито радянський 
механізм обирання мови навчання 
голосуванням батьків. Тобто у руси-
фікованих містах на кшталт Одеси, 
Запоріжжя чи Донецька українські 
школи приречені (це окрім того, що 
на тій же Донеччині влада „допо-
магає“ закривати школи з малою 
чисельністю учнів, причому завжди 
чомусь це школи з українською 
мовою викладання). І це, незважа-

ючи на протести батьків і дітей, які 
у Донецьку (!) виходили на захист 
своїх шкіл. 

Відновлено такий предмет, як 
світова література (до цього вона 
називалася зарубіжна), одночасно 
з дозволом самій школі обирати 
обсяг російської літератури в цьому 
курсі. Те, що він буде набагато біль-
шим, ніж пропонується програмою, 
можна не сумніватися – більшість 
вчителів зарубіжної літератури 
раніше викладали російську мову 
та літературу. Введено новий під-
ручник з історії України для 5 класу 
(вивчається побіжно вся історія), 
звідки викинуто згадки про Пома-
ранчеву революцію, бій під Крута-
ми, зменшено кількість написаного 
про Голодомор і УПА. Оголошено 
про новий підручник з історії Укра-
їни для 11 класу (вивчається період 
з 1939 року по сьогодні), де також 
глорифікуватиметься роль радян-
ських партизан, порівняно з УПА, 
у боротьбі з фашизмом і взагалі не 
буде згадуватись, що УПА борола-
ся з радянським режимом. Також 
відновлено совковий термін Велика 
Вітчизняна війна замість вживання 
терміну Друга світова війна. Введе-
но в обіг російськомовний порадник 
з історії України для вчителів (суто 
кремлівський винахід), у якому роз-
писано, що і під яким соусом треба 
розповідати дітям: така собі еконо-
мія на перевиданні усіх підручників 
для всіх класів. 

У вищих сферах освіти ситуація 
складніша, але тим цікавіша
На момент приходу Табачника 

в міністерство можна було говори-
ти про всього лише три університе-
ти, де практикувалися європейські 
стандарти навчання – Києво-Мо-
гилянська академія, Львівський уні-
верситет ім. Івана Франка та Укра-
їнський Католицький Університет 
у тому ж таки Львові. У решті вузів 
лише запущено механізм прийому 
студентів за зовнішнім тестуван-
ням (матурою). Як тільки Табачник 
очолив міністерство, він заявив про 
змішану систему прийому до вузів 

– з поверненням значення оцінок 
у атестаті (крок до повернення ко-
рупції у школах та тих же універси-
тетах, де за певну суму можна було 
б „закрити очі“ на невідповідний 
рівень підготовки абітурієнта). Та-
кож було заявлено, що університети 
можуть встановлювати „допоміжні“ 
екзамени, якщо за зовнішнім тесту-
ванням буде „важко визначитися“. 
Тому не дивно, що під час „першої 
антитабачної кампанії“ студентів, 
яка відбулася минулоріч навесні, 
більшість ректорів Центральної, 
Східної та Південної України під-
писали лист на підтримку нового 
міністра. 

Обшуки і побиття – 
і це можливо
Потім Табачник взявся за тих 

ректорів, які певним чином йому 
не догодили. Під претекстом „за-
кінчення контракту“ було звільнено 
багаторічного ректора Донецького 
національного університету Воло-
димира Шевченка. Спроби призна-
чити свою креатуру Петра Єгорова 
закінчилися скандалом: колектив 
університету обрав іншу людину на 
посаду очільника вузу. У квартирі 
Юрія Лисенка, якого обрано колек-
тивом, було зроблено обшук, поки 
він їздив у Київ на затвердження, 
якого так і не відбулося. Лисенко не 
добився справедливості: жорстоко 
було побито навіть його дружину. 
Причому, коли закінчився контракт 
у ректора Мукачівського універси-
тету Юрія Мигалини, який в усьому 
підтримував „старі нововведення“ 
Табачника, його залишено у кріслі. 

Також Табачник звільнив ректора 
Одеського національного універси-
тету Валентина Сминтину та рек-
тора Уманського педуніверситету 
Михайла Мартинюка (вуз відомий 
в регіоні своїми креативними експе-
риментами). Причому, попри те, що 
виконуючим обов’язки призначаєть-
ся першого проректора, Табачник 
призначив на цю посаду проректо-
ра з наукової роботи Наталію По-
бірченко. Найбільш скандальним, 
на думку бюро журналістських 

Навіть з відставкою Дмитра Табачника з посади міністра 
освіти і науки чуда не станеться. Про європеїзацію 
українського освітнього процесу можна вже забути.

„Геть від Болоньї!“
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розслідувань „Свідомо“, виглядає 
звільнення ректора Вінницького 
політехнічного університету Бориса 
Мокіна. У червні 2010 року Мокін 
на всю країну оголосив, що за-
ступник Табачника Євген Сулима 
вимагає в нього данину. Наступного 
дня міністр подзвонив вінницькому 
ректору, вибачився за дії підле-
глого та призначив розслідування. 
Поки результат розслідування при-
ховувався від журналістів, Мокін 
втратив крісло ректора. В історії 
ректорської війни чи не основна 
думка – це грошові відкати, які уні-
верситети мають платити міністер-
ству з платних послуг. Проте мало 
хто про це наважується говорити 
відкрито. 

Замість університетів – 
макдональди
Натомість якщо йдеться про міц-

ніші горішки, у сенсі ідеологічного 
протистояння, то поки що Табачник 
не розпочинав атаку на один вуз 
– Львівський університет, ректо-
ром якого є його попередник Іван 
Вакарчук. Натомість щодо Україн-
ського Католицького Університету 
(УКУ) було відомо, що до ректора о. 
Бориса Ґудзяка приходила людина 
з СБУ, пропонуючи підписати па-
пір, де отець ректор погоджувався 
би „попереджувати своїх студентів 

щодо неучасті в політичних акціях“. 
Похід працівника спецслужби за-
кінчився міжнародним скандалом, 
і поки що УКУ залишили в спокої. 
Чого не можна сказати про Моги-
лянку. Основні закиди Табачника: 
скасувати обов’язковий вступний 
тест з англійської мови, скасувати 
підготовку програми Ph.D – як такої, 
яка не затверджена у міністерстві, 
зменшити кількість спеціальностей, 
де не вистачає викладачів. Через 
це все склалося враження, що Та-
бачник хоче знівелювати НаУКМА 
до рівня „коледжу“ (ректор УКУ 

о. Ґудзяк вважає натомість, що після 
табачниківської уніфікації універси-
тети перетворяться на „макдональ-
ди“: „Усі університети випускатимуть 
однакових студентів“). Студенти 
Могилянки кількаразово виходили 
на протест проти Табачника, про-
те нині, вочевидь, керівництво вузу 
знайшло якісь форми компромісу: 
третьою людиною в Могилянці після 
діючого президента Сергія Квіта та 
почесного президента В’ячеслава 
Брюховецького став до цього часу 
нікому не відомий виходець з Кіро-
вограда, проректор з навчальної 
роботи Василь Ожоган. Він уже 
нібито заявив, що в Могилянці тре-
ба ввести спеціальність… російська 
мова та література. 

Все складається до того, що коли 
Янукович та його вірний прем’єр 
дозріють до відставки одіозного 
міністра освіти і науки, свою чорну 
справу для діючої влади він уже 
виконає, тож як легендарний мавр, 
може спокійно відійти. 

Все складається до того, 
що коли Янукович та 
його вірний прем’єр 
дозріють до відставки 
одіозного міністра 
освіти і науки, свою 
чорну справу для діючої 
влади він уже виконає, 
тож як легендарний 
мавр, може спокійно 
відійти.
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M c T a b a c h n i k ’ s

Сьогоднішній міністр освіти роз-
почав свою політичну кар’єру на 
початку 1990-х років. Спочатку як 
депутат Київської Ради, а згодом 
як радник Леоніда Кучми, на той 
момент прем’єр-міністра України. 
Цей злет сам Табачник пояснював 
тим, що хтось підготував Кучмі ви-
бірку його текстів (у ті роки Табачник 
писав історичні та політичні праці 
про актуальну ситуацію у державі). 
Ймовірно, Кучмі сподобалося щось 
з матеріалів молодого активіста.

Адміністрація 
президента Табачника
Без сумніву, Кучма відмітив 

Табачника, оскільки в 1994 році 
останній очолив виборчий штаб 
Леоніда Даниловича. Кучма пере-
міг, а 30-річного Табачника призна-
чено шефом Адміністрації нового 
президента. Як висловився відомий 
телеведучий та оглядач світського 
життя Дмитро Гордон, „такого по-
літичного злету у радянській країні 
після Громадянської війни, я думаю, 
не було“. І навіть якщо й була у цьому 
твердженні дещиця перебільшення, 
Табачник дійсно відігравав чималу 
роль у тогочасній українській по-
літиці. Будучи шефом Адміністрації 
президента, він мав вплив на ка-
дрові рішення. Показовий анекдот 
тих років: „У політичних кулуарах 
жартують, що Леонід Кучма працює 
в Адміністрації президента Табач-
ника“. Також жартома тогочасну 
політичну ситуацію називали „ДІ-
МОкратія“. Це викликало конфлікти 
не лише з політичними опонентами 
Кучми, наприклад, з Олександром 
Морозом, але так само з людьми 
самого президента. Адже за успіхом 

Кучми стояв не один Табачник. Коли 
Олександр Разумков (нині покійний), 
Віктор Небоженко та Дмитро Видрін 
виступили проти Табачника, Кучма 
став на захист молодого політика, 
і радники президента відступили.

У 1996 році Табачника відправили 
у відставку і дуже швидко він став 
головним науковим співробітником 
Інституту етнополітичних та на-
ціональних досліджень. На думку 
окремих свідків тієї відставки, причи-
ною „падіння“ Табачника став його 
конфлікт з Павлом Лазаренком. До 
того ж, Табачник опинився у центрі 
скандалу, пов’язаного зі швидким 
просуванням в офіцерських званнях. 
За сім років він „пройшов“ шлях від 
старшого лейтенанта до полков-
ника запасу. Проте у 1996 році до-
кументи про присвоєння військових 
звань Табачнику були скасовані.

А тепер „За Януковича!“
Втім, у 1997 році довіра прези-

дента до Табачника відновлюється 
і той стає його радником. Через два 
роки Табачника призначають за-
ступником голови виборчого штабу 
Кучми. У 2002 році Табачник прохо-
дить до Верховної Ради за списками 
блоку „За Єдину Україну!“. У ті роки 
Дмитро Володимирович активно 
виступає ініціатором проведення 
конституційної реформи, що перед-
бачає перехід від президентсько-
парламентської до парламентсько-
президентської форми правління.

Свою подальшу кар’єру Табачник 
пов’язує з Віктором Януковичем. 
У листопаді 2002 року його призна-
чають на посаду віце-прем’єр-міні-
стра з гуманітарних та соціальних 
питань в уряді Януковича (на цій по-

саді Табачник пробуде до січня 2005 
року). У виборах 2004 року Табач-
ник бере активну участь у виборчій 
компанії. Саме з цим пов’язаний 
один із наступних скандалів Табач-
ника – це він намагався змусити 
„Урядовий кур’єр“ надрукувати 
інформацію про перемогу Віктора 
Федоровича у виборах.

Після Помаранчевої революції, 
у 2006 році Табачник отримав де-
путатський мандат у Верховній Раді 
Криму. Там він балотувався за спис-
ком „За Януковича!“. Однак кримські 
„канікули“ виявилися дуже коротки-
ми, і в серпні того ж року його знову 
призначили віце-прем’єр-міністром 
України з гуманітарних питань. 
Через рік Табачник вступив у лави 
Партії регіонів. Його місце – у групі 
„яструбів“. 

Радикальні чи маргінальні ідеї?
Він виступає за запровадження 

другої державної мови (російської), 
наголошує на потребі перетворен-
ня України з унітарної держави на 
федерацію. Табачник – рішучий 
противник реабілітації ОУН–УПА. 
На його думку, лише Московський 
Патріархат є носієм „канонічного 
православ’я“, і саме воно є „мен-
тальною основою більшої частини 
народу України“,

Табачник – завзятий і послідов-
ний борець з політикою зближення 
з НАТО. Красномовним є його 
співавторство в збірнику „Заявка 
на самовбивство: навіщо Україні 
НАТО?“. Праця мала представляти 
набір аргументів проти членства 
України в Альянсі. Однак чимало 
експертів стверджують, що у праці 
практично відсутні справжні аргу-

Для кого працює 
міністр Табачник?
„Українські націоналісти усіх мастей, як і інші вороги Росії, галичани, 
не мають практично нічого спільного з народом Великої України ні 
у конфесійному, ні у лінгвістичному, ні у політичному плані. У нас 
різні вороги і різні союзники. Більше того, наші союзники і навіть 
брати – їхні вороги, а їхні “герої” (Бандера, Шухевич) для нас – 
вбивці, зрадники і поплічники гітлерівських катів“. Це цитата зі статті 
Дмитра Табачника під вдячною назвою „Від Ріббентропа до Майдану“, 
яку у вересні 2009 року опублікували „Известия в Украине“. 
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менти. Це швидше збірка лозунгів, 
„що сильно відгонять нафталіном 
радянської епохи“. Як підкреслює 
політолог Олексій Гарань, „на-
справді ми маємо чисту пропаганду, 
переведення проблеми на рівень 
пропагандистських жупелів“.

Одночасно Табачник виступає за 
„реальне“ стратегічне партнерство 
з Росією. „Росіяни цілком можуть 
мати три держави (Росію, Україну та 
Білорусь), і проживати також у біль-
шості прикордонних країн – колиш-
ніх республіках СРСР, що утворені 
іншими націями. Проблема полягає 
не у політичному розподілі – його 
можна подолати навіть без зазіхань 
на суверенітети, – а в усвідомленні 
своєї етнічної єдності, у спільності 
стратегічних завдань, які стоять 
перед трьома гілками російського 
племені, в єдності зовнішніх загроз 
їхньому добробуту“.

Табачник не приховує свого іро-
нічного ставлення до президента 
Ющенка. „Ющенко намагається 
приміряти шапку Кучми і це виглядає 
дуже смішно. Це те саме, якби ди-
тина наділа циліндр 60-го розміру“. 
В дійсності, однак, йдеться про гли-
бокий світоглядний конфлікт. Табач-
ник трактує Ющенка та помаранче-
вих як представників фашистського 
режиму. У статті „Нотатки з приводу 
слов’янської єдності“ Табачник пи-
ше. „Час усвідомити – в Україні не 
йдеться про звичайну політичну 
боротьбу. Не може бути боротьби 
в умовах приниження закону, коли 
президент демонстративно ігнорує 
Конституцію, коли права людини по-
вністю розтоптані. Це не легітимна 
влада, а фашистська тиранія. Тира-
нія особливо небезпечна, мета якої 
– не просто авторитарне правління, 
а тотальне владарювання розумами 
та душами, що неможливо без лікві-
дації незгідних“.

Клоун і казнокрад
Тотальне несприйняття політики 

Ющенка призводить до того, що 
Табачник активно виступає проти 
будь-яких спроб табору Януковича 
порозумітися з табором Ющенка. 
На противагу до Анни Герман чи 
представників групи Ахметова, 
у 2008 році Табачник заявляє: „Біз-
несмени Східної України готові до-
мовлятися з президентом Віктором 
Ющенком, тому що гроші люблять 
тишу“. Ця заява викликала гостру 
реакцію табору Ахметова. Борис 
Колесников прямо заявив, що Табач-
нику не місце у лавах Партії регіонів. 

„Давайте піднімемо питання про 
виключення цього дешевого клоуна 
Дмитра Табачника!…Казнокрад, що 
не створив у своєму житті ніякого 
бізнесу! Як він взагалі може судити? 
Що він взагалі робити вміє, крім того 
як книжки й картини з і так небагатих 
українських музеїв тирити? [...] Мені 
смішно читати, коли пишуть про 
якусь “радикалізацію” Табачника. 
Радикалами можуть бути тільки не-
залежні люди, а вже ніяк не казно-
кради“. Борис Колесников у своєму 
висловлюванні згадав про справу 
викрадення документів з львівського 
архіву. У червні 2004 року Дмитро 
Табачник, тодішній „гуманітарний“ 
віце-міністр, від імені тодішнього 
прем’єра Януковича передав Наці-
ональному музею історії України 39 
листів Михайла Грушевського. Зго-
дом виявилося, що листи викрадені 
з львівського архіву. Табачник на-
томість стверджував, що документи 
куплені у якогось колекціонера. Втім, 
слідство по даній справі не висунуло 
Табачнику звинувачень.

Тим не менше, цілком можливо, що 
міцні позиції Табачника на посаді мі-
ністра в уряді Азарова – це „подяка“ 
за відстоювання безкомпромісної 
політики щодо помаранчевих у ті ча-
си, коли Партія регіонів була в опо-
зиції. Ходять чутки, що саме групи 
Льовочкіна і Фірташа (на відміну від 

Ахметова) підштовхували Янукови-
ча до самостійної боротьби за пре-
зидентство, незважаючи на домов-
леності з Тимошенко чи Ющенком. 
Тепер Янукович не лише віддячує за 
підтримку, але й використовує їх для 
зменшення впливу „донецьких“.

Від кого і для кого він працює?
У будь-якому разі непохитність 

позицій Табачника у міністерсько-
му кріслі не можна пояснити лише 
„слабкістю“ Януковича до Дмитра 
Володимировича. Не варто забу-
вати, що Табачник може розрахову-
вати й на підтримку інших впливових 
кіл. Ймовірно, його призначення 
підтримала Російська православна 
Церква з представниками Кремля. 
Що ж, Табачника не дарма вважа-
ють одним з найбільш проросійських 
політиків України.

У березні минулого року мала 
місце „АнтиТабачна кампанія“ або 
„Табачник, пішов геть!“. Однак ані 
протести, ані ініційовані опозицією 
спроби відкликати його з посади 
міністра не принесли результатів. 
Тим часом міністр Табачник, не-
зважаючи на протести студентів, 
насильно реформує українську 
освіту, „переписує“ підручники іс-
торії, які знову повертаються до 
радянської термінології (зокрема, 
„Велика Вітчизняна війна“). Дмитро 
Володимирович – ініціатор створен-
ня спільного російсько-українського 
підручника історії.

І все ж хмари над головою Та-
бачника, здається, поступово згу-
щуються. На недавньому засіданні 
уряду Микола Азаров різко роз-
критикував Табачника за відсутність 
належної уваги міністерства до 
проблем вчителів (хтозна, можливо 
ця критика була виключно на каме-
ри). Приводом стали акції протесту 
шкільних вчителів з приводу низьких 
зарплат. Азаров своєму міністру 
закидав, що він навіть не зумів вийти 
до протестувальників. Втім, не треба 
дивуватися тому, що Табачник ляка-
ється народу, адже у його вороги за-
писалося чимало людей. Як інакше 
пояснити те, чому Табачник, мабуть 
єдиний міністр освіти в Європі, хо-
дить в оточенні охорони (кажуть, що 
навіть у коридорах підзвітного йому 
міністерства). В одному не відмовиш 
міністру – у працьовитості. Ось тіль-
ки питання, на чиї інтереси працює 
Дмитро Володимирович Табачник?
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Реформа вищої освіти: 
на роздоріжжі
Якщо в індексі світового розвитку ООН Україна займає 
лише 69 місце зі 169 країн, то за освітою вона стоїть досить 
високо: на 18 позиції. Чому ж тоді у світових рейтингах 
університетів немає українських вузів?

По-перше, під час визначення 
рейтингів університетів до 40 від-
сотків загальної кількості балів ста-
новить наукова діяльність закладу. 
А бюджет усієї української універ-
ситетської науки не перевищує 300 
мільйонів гривень. Це навіть менше, 
ніж науковий бюджет одного при-
стойного західного університету. Те, 
що за ці гроші робиться, взагалі-то 
свідчить про надзвичайно високок-
валіфіковані кадри в українських 
вишах і сильні наукові школи, од-
нак, зрозуміло, що кожен окремий 
український університет за такого 
фінансування науки не в змозі по-
сісти помітного місця у світових 
рейтингах.

По-друге, 20 років незалежнос-
ті не можна вважати успішними 
в розвитку української вищої освіти. 
За радянських часів Україна мала 
досить непогану базу у сфері техніч-
ної, природничої та медичної освіти. 
В гуманітарних науках ситуація була 
складнішою, оскільки домінував 
лише догматичний марксистський 
підхід. Та все ж, напрацювання 
минулого можна було з успіхом ви-
користати для створення сучасної 
освітньої моделі. 

Розвиток або імітація?
Однак протягом усіх років неза-

лежності в Україні розбудовувалася 
система освіти, спрямована на 
заробляння грошей, а не на під-
готовку високопрофесійних кадрів. 
Зростання кількості ВНЗ, серед яких 
лише університетів сьогодні нарахо-
вується 197, призвів до знецінювання 
самої ідеї вищої освіти. Значна 
частина новітніх приватних вищих 
навчальних закладів взагалі займа-
ється не освітою, а її профанацією. 

Тож не дивно, що вітчизняні робо-
тодавці з пересторогою ставляться 
до дипломів українських вузів, 
а представники української еліти 
надають перевагу навчанню своїх 
дітей за кордоном. 

Те, що вища освіта в Україні давно 
потребує реформування, ні в кого 
не викликає заперечень. Суперечки 
точаться навколо того, якою бути цій 
реформі. І тут, звичайно, зіткнулися 
прихильники розвитку освіти за кра-
щими світовими зразками з пост-
радянськими консерваторами, 
які не бажають позбуватися вигод 
корупційних схем, пільг і привілеїв, 
а лише імітують реформи.

Законодавчі ініціативи нової влади 
у галузі вищої освіти мають супереч-
ливий характер, пропонуючи під ви-
глядом реформи якийсь гібрид вимог 
сучасності та залишків минулого. 
На думку переважної більшості 
експертів, їхнє впровадження лише 
віддаляло б Україну від освітнього 
процесу розвинутих країн. 

Законопроекти про вищу освіту, 
зареєстровані у Верховній Раді, не 
знайшли підтримки ні в освітян, ні 
в ректорів і викликали бурхливі про-
тести в студентському середовищі. 
Тож нині у Міносвіти вирішили готу-
вати новий варіант закону і навіть 
затвердили експертну робочу групу, 
куди увійшли керівники багатьох 
провідних вишів.

Що ж викликало 
таку бурхливу реакцію?
Не вдаючись до глибшого аналізу 

відкликаного законопроекту, за-
значимо, що приєднання України 
до Болонського процесу, який мав 
би включити її у єдине європейське 
освітнє поле, спонукало українську 
владу до численних освітніх реформ, 
серед яких, зокрема, введення єди-
ного незалежного тестування для 
випускників шкіл та перехід вищих 
навчальних закладів на модульно-
рейтингову систему оцінювання 
знань студентів. Було б логічно, якби 
новий закон про вищу освіту став 
завершальним етапом проведення 
цих реформ і остаточно б закріпив 
усі необхідні для освітньої євроінте-
грації норми. Однак представлений 

законопроект не наближає нас до 
Європи, а навпаки – суттєво від-
даляє.

Так, проект закону не спрощує 
процедуру нострифікації іноземних 
дипломів в Україні, що виключає 
можливості для повноцінного за-
лучення іноземних викладачів. Він 
ліквідує матеріально-фінансову базу 
для студентського самоврядування, 
що також не має нічого спільного 
з європейськими традиціями. Водно-
час документ включає ряд одіозних 
норм, серед яких – можливість кори-
гування плати за навчання для сту-
дентів-контрактників з урахуванням 
інфляції, та фактичне скасування ви-
моги навчання державною мовою.

Відтак, на думку ректора Націо-
нального університету „Київський 
політехнічний інститут“ Михайла 
Згуровського, „фахівці мають по-
єднати зусилля для створення 
принципово нового документу, бо 
він є одним із найважливіших для по-
дальшого розвитку країни. Фактич-
но, яку молодь ми підготуємо, на такі 
перетворення і буде здатна країна“.

Про автономію
Не можна погодитись із запро-

понованим у проекті кількісним 
критерієм при поділі вишів на уні-
верситети, академії та інші заклади. 
Повинні натомість братися до уваги 
якісні критерії: „Це наявність визна-
них науково-педагогічних шкіл, які 
готують нову генерацію фахівців 
і які сприймаються світовою осві-
тянською і науковою спільнотою. Це 
рівень наукових досліджень універ-
ситету. Це міжнародне визнання. Це 
досягнення випускників“, – зазначає 
ректор КПІ.

Також у новому законі про вищу 
освіту повинен бути більш чітко 
прописаний розподіл повноважень 
між органами державного управ-
ління і університетом. Закон має 
визначити для міністерства місію 
розробки і втілення політики у вищій 
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освіті, а не управління навчальним 
процесом.

Водночас університет повинен 
мати реальну автономію і акаде-
мічну свободу, наголошує Михайло 
Згуровський. „Якщо держава заці-
кавлена, щоб у країні існували не-
залежні центри, які напрацьовували 
б об’єктивну думку з приводу тих чи 
інших суспільних процесів, то вона 
повинна гарантувати автономію 
університетам, щоб саме вони 
ставали центрами такої незалеж-
ної думки... Натомість відбувається 
активне намагання втручатися у по-
точні академічні справи представ-
ників органів державного управ-
ління. І, як правило, таке втручання 
є некомпетентним“.

Закон має сприяти встановленню 
тісніших зв’язків між ринком праці 
і вищою освітою. Для цього, за 
словами ректора КПІ, університет 
повинен досить швидко і гнучко змі-
нювати спеціальності і спеціалізації, 
структуру навчальних планів, обсяги 
підготовки за тими чи іншими спе-
ціальностями, запрошувати пред-
ставників промисловості для участі 
в навчально-науковому процесі 
і таке інше. Нині ж досить застаріла 
нормативна база накладає суттєві 
обмеження на діяльність вищої 
освіти і гальмує процес ефективної 
взаємодії з ринком праці.

„Інноваційний характер закону 
про вищу освіту повинен створю-
вати умови для поєднання в єдиному 
комплексі бізнесу, який виробляє 
товари і послуги, освіти, яка готує 
персонал для вироблення цих то-
варів і послуг, науки, яка передає 
новітні досягнення для інновацій 
і держави як регулятора, – підкрес-
лює Михайло Згуровський. – Слаб-
кість згаданих вище законів у тому, 
що вони розглядаються ізольовано 

від інших учасників цього процесу 
– від ринку праці, від бізнесу, від 
фундаментальної науки і робляться 
якісь спроби змінити щось у самій 
освіті. А вона ж не є ізольованою від 
суспільства!“

Подібні думки висловлює екс-
голова Центру оцінювання якості 
освіти Ігор Лікарчук. У статті, опублі-
кованій в тижневику „Дзеркало тиж-
ня. Україна“, він пише, що українська 
освіта перебуває в стані колапсу, 
який має три джерела і три основні 
складові. Це – архаїчна система 
управління освітньою галуззю, від-
сутність ефективного фінансового 
менеджменту в освіті, катастрофіч-
не відставання освітнього життя від 
суспільних потреб.

Знову від самоврядування 
до централізації 
Він також вказує на те, що в сис-

темі освіти досягла свого апогею 
абсолютизація влади бюрократії. 
Яскравим підтвердженням цього 
стали нещодавні звільнення та при-
значення ректорів низки українських 
університетів.

„У той час, коли в усіх розвине-
них країнах світу однією з головних 
складових реформування системи 
освіти є децентралізація управління 
освітніми закладами, перехід до са-
моврядних форм управління ними, 
у нас відбуваються протилежні про-
цеси“, – зазначає Ігор Лікарчук.

Також він наголошує на потребі 
переходу від фінансування видатків 
на утримання закладів освіти до 
фінансування видатків на навчання 
одного учня, студента чи слухача за 
принципом своєрідного „освітнього 
кошика“. Так, як це робиться в низці 
інших країн світу. „Держава пови-
нна гарантувати можливість такий 
“кошик” отримати, а громадянин  

– “віднести” його до того освітнього 
закладу, в якому хоче навчатися. То-
ді не фінансуватимуться з бюджету 
сумнівні й дорогі програми, зникне 
величезна кількість корупційних 
схем, що неминучі, коли гроші “ви-
биваються” й розподіляються, при-
родним шляхом складеться мережа 
освітніх закладів“.

На переконання фахівця, немає 
сумнівів щодо існування потужних 
глибинних механізмів самовиживан-
ня української освіти. Це доведено 
багаторічною історією її існування. 
Але в державі відсутня стратегія дій, 
спрямована на виведення україн-
ської освіти з колаптичного стану.

Одіозний документ
То що ж було зроблено за остан-

ній рік, відколи до влади на чолі 
з президентом Януковичем прийшла 
Партія регіонів, а Міністерство осві-
ти і науки очолив Дмитро Табачник?

Насамперед пригадуються сту-
дентські протести, викликані тим, що 
новий міністр зажадав від студентів 
грошей за платні послуги. Під тис-
ком молоді владі довелося від цієї 
ідеї відмовитися. 

Сталися серйозні зміни у вступній 
кампанії. Повернення вступних іспи-
тів, як того бажав Дмитро Табачник, 
не відбулося, однак, було суттєво 
підвищено вагу шкільного атестату 
при вступі. 

Звільнення керівника Українсько-
го центру оцінювання якості освіти 
Ігоря Лікарчука, який розбудовував 
і запроваджував ЗНО в Україні, 
та затвердження на цій посаді за-
ступника міністра Табачника Ірини 
Зайцевої викликали чергову хвилю 
обурення і, на переконання експер-
тів, це ще дасться взнаки при прове-
денні чергової вступної кампанії. 

Отже, можна констатувати, що 
реформа вищої освіти в Україні 
наразі така ж обмежена і непослі-
довна, як і решта реформаторських 
кроків нової влади. Бажання поєд-
нати непоєднуване, задовольнити 
потреби всіх наближених груп впли-
ву перетворило законопроект „Про 
вищу освіту“ на одіозний документ, 
який було відхилено. 

Справжня реформа вищої осві-
ти, якої потребує Україна, повинна 
передбачати приведення системи 
освіти до європейських зразків без 
винятків та обмежень. На жаль, сум-
нівно, чи зможе хтось із нинішньої 
влади реалізувати реформу з таким 
наповненням. 
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Працевлаштувати 
неможливо звільнити
Більше 70 поправок до законів, які регулюють принципи вищої 
освіти, прийняв 18 березня польський Сейм. Правляча коаліція 
заявила, що нові положення наблизять польські університети 
до західноєвропейських, натомість опозиція розкритикувала 
закон за обмеженість та неврахування польського ґрунту. 
Якщо президент Броніслав Коморовський підпише прийнятий 
нижньою палатою польського парламенту документ, нові 
принципи ввійдуть у життя вже 1 жовтня цього року. 

Аліція, студентка Варшавського 
університету, приїхала до столиці 
з маленького містечка на північ-
ному сході Польщі. Поступила на 
литовську філологію, відтак через 
два роки почала навчання за спеці-
альністю звукорежисер. „Хочу після 
закінчення університету повернути-
ся до рідного міста, що знаходиться 
неподалік від Литви, відкрити власну 
фірму і озвучувати комп’ютерні ігри 
литовською мовою“, – говорить 
Аліція. 

Поки що за навчання Аліції пла-
тить держава, проте в разі підпи-
сання нових положень президентом 
Польщі їй доведеться відмовитися 
від науки на одному з напрямків 
– передбачається, що за заняття, 
які перевищують норму пунктів ECTS 
однієї спеціалізації, студенти повинні 
заплатити. Виняток становитимуть 
лише ті студенти, яких керівництво 
вишу зарахує до найкращих. „Це іс-
тотно вдарить передусім по тих, чиї 
батьки не мешкають у столиці, – ка-
же Аліція. – Мої батьки, як і батьки 
більшості студентів з малих міст чи 
сіл, не можуть собі дозволити по-
вне забезпечення мого життя, отож 
я змушена працювати. Це у свою 
чергу відбивається на тому, що за-
мість вивчити матеріал на “5”, я вчу 
його на “4”. Отже, у жодному випад-
ку я не зможу потрапити в категорію 
найкращих“. 

Потреби вільного ринку
Не погоджується з новими зміна-

ми також Магдалена Сьрода – про-
фесорка і багаторічна викладачка 
Варшавського університету, яку 
на початку березня Конгрес жінок 
висунув на пост міністра освіти 
у створеному жінками „тіньовому 

кабінеті“. „Якби в Польщі після 
закінчення вишу молодь відразу 
працевлаштовувалася, то навчання 
на другій спеціальності було б роз-
кішшю, – вважає вона. – Однак при 
тому, що в нашій країні безробіття 
в деяких регіонах сягає навіть 20%, 
то краще, щоб молодь вчилася“. На 
думку М.Сьроди, реформа освіти 
спирається на два погані принципи: 
по-перше, це віра в те, що можна 
ввести перетворення без жодних 
інвестицій, а по-друге, це сліпе вве-
дення правил конкуренції в науку. 

„Нами дійсно керують патріар-
хальні традиції, однак також не 
можна бездумно вводити вільно-
ринкову конкуренцію в освіті, – каже 
М. Сьрода. – Польський міністр 
вищої освіти Барбара Кудрицька 
– це підприємець, вона все, навіть 
гуманітарні дисципліни, бачить на 
цьому рівні: молоді люди повинні 
конкурувати між собою і вигадувати 
продукти, які збагачуватимуть еко-
номіку. Я б увела різні принципи для 
гуманітаріїв, економістів чи техніків. 
Віра в те, що боротьба за гранти 
принесе успіх, – трохи наївна“. 

Знання
Проблеми, яких не побачив ані 

уряд, ані парламентарії, стосують-
ся не тільки розпорядку, а й базису 
польської освіти. На думку М.Сьроди-
и, польським навчальним закладам 
бракує усвідомлення толерантності 
й різноманітності суспільства. Поль-
ща навіть у стінах вишів залишається 
країною, яка в центр ставить не люд-
ську особистість, а родину і націю. 
„Це спричиняє те, що в нашій держа-
ві досить низький соціальний капітал 
та великі демографічні проблеми“, 
– каже М. Сьрода. 

Польські виші, а особливо школи, 
на думку професорки, переоб-
тяжені зайвими заняттями, на яких 
молодь нічого не здобуває, – як-от 
релігії, – натомість серйозно бракує 
громадянського, екологічного і сек-
суального виховання та виховання 
з охорони здоров’я. Лейтмотивом 
гуманітарних занять над Віслою 
є національна польська держава 
в категоріях ХІХ ст.: „Держава, на яку 
чатують вороги і яку постійно треба 
від когось захищати“, – підсумовує 
М. Сьрода. 

Звання й ставки
Одна з основних проблем поль-

ської вищої освіти – це нестача 
наукових кадрів. Проте, як здається, 
ані парламент, ані уряд не змогли 
підійти до проблеми комплексно. 
У результаті в поправках, які при-
йняв Сейм, є лише запис про те, що 
викладачі державних вишів зможуть 
мати лише одну додаткову ставку. 
„Польські професори заробляють 
уп’ятеро менше, ніж їхні колеги 
з інших країн Європи, – говорить 
М. Сьрода. – Це ненормальна ситу-
ація, що змушує викладачів мати по 
кілька ставок. Ненормально теж, ко-
ли професор університету заробляє 
800 євро в місяць. Б.Кудрицька хоче 
ввести реформи західного зразка, 
не інвестуючи в них ані копійки 
і гадаючи, що саме конкуренція, 
а не рівень заробітку приносить 
досягнення. Однак на її місці я би 
почала від заробітків“. 

Найчастіше університетські ви-
кладачі тримаються за свою ставку 
в державному виші, відтак „підробля-
ючи“ в кількох приватних. У зв’язку 
з браком наукових кадрів у вишах 
деякі університетські професори 
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мали навіть по кільканадцять ставок: 
більшість із них, проте, була фікцією 
– професор просто підписував від-
повідні документи, найчастіше для 
приватного навчального закладу, 
щоб той зміг отримати позитивну 
оцінку Державної акредитаційної 
комісії. Відтепер, згідно з новими 
правилами, викладачі будуть зму-
шені вибрати своє головне місце 
працевлаштування і матимуть пра-
во працювати максимум ще в одно-
му виші – але за згодою ректора. 
Таке розв’язання продемонструє, 
скільки насправді університет-
ських викладачів є в Польщі: згідно 
з розрахунком Міністерства вищої 
освіти, їх є близько 100 тис. – від-
повідно до кількості ставок. Проте 
після „урізання“ може виявитися, 
що число викладачів університетів 
менше в кілька разів.

Замкнене коло
Попри нестачу університетських 

викладачів та старіння наукового 
складу, принципи переходу в „гроно 
обраних“ у Польщі залишилися не-
ймовірно консервативними. Новий 
закон реагує на це лише так, що об-
межує до вісьмох років період праці 
асистента або ад’юнкта, після чого 
ті повинні захищати свої наукові 
роботи – інакше втратять місце. 

„Не може бути й мови, щоб мені 
або комусь із моїх однокурсників 
запропонували ставку або при-
наймні її частину на нашій кафедрі, 
– говорить одна з докторанток По-
знанського університету, що влітку 
захищатиме дисертацію. – Старші 
викладачі тримаються свого місця: 
часто аргументацією для цього є не 
їхні справжні досягнення в науці, 

а купа різних звань, отриманих не-
відомо яким шляхом“. 

Так звана габілітація в західних 
університетах – це не наукове 
звання, як це є в Польщі, її заміняє 
університетський титул професора. 
Молоді докторанти й ад’юнкти все 
частіше починають говорити про 
скасування габілітації. „Це стара 
німецька традиція, яка, на мою 
думку, непогана, – не погоджується 
М. Сьрода. – Габілітаційна робота, 
що пишеться після докторської, 
є черговим етапом наукового роз-
витку і хорошою перевіркою дидак-
тичних навичок людини, що пізніше 
стає повністю самостійним виклада-
чем вишу і яку практично неможливо 
звільнити з університету“. 

У будь-якому випадку, справж-
ньою перевіркою має бути най-
ближче десятиліття – при поступо-
вому зменшенні кількості універси-
тетських викладачів стрімко зростає 
число тих поляків, що хочуть мати 
вищу освіту. 

З упевненістю можна говорити, 
що найближчі роки принесуть зна-
чні зміни в польську освіту. Навіть 
якщо уряд не висуне жодних пропо-
зицій, то своє зробить демографія. 
І косметичним ремонтом тут уже не 
обійтись. 

Польські виші, 
а особливо школи 
переобтяжені зайвими 
заняттями, на яких 
молодь нічого не 
здобуває, – як-от 
релігії, – натомість 
серйозно бракує 
громадянського, 
екологічного 
і сексуального 
виховання та 
виховання з охорони 
здоров’я. 
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Після провалу реформи у сфері 
охорони здоров’я дійшло до від-
кладення „на пізніше“ реформи 
юстиції. Щодо запланованої уря-
дом пенсійної реформи, доходить 
навіть до того, що самі експерти 
і аналітики (консультати уряду) до-
рікають урядовій коаліції, що та не-
допустимо маніпулює з даними лиш 
аби довести свою правоту. І в такій 
ситуації готується реформа освіти, 
від дитячих садків аж по виші.

Почнемо від садочків
Щороку тисячі сімей безуспішно 

намагаються влаштувати своїх 
дошкільних діток у садочки, яких 
є велика нестача. Садочки, вірніше 
муніципалітети, майже ніяк не від-
реагували на факт, що останніми 
роками народжуваність стрімко 
піднялась. Замість того, щоб дер-
жава системою податків і субсидій 
заохотила міську владу та великих 
працедавців до будівництва нових 
закладів, голова чеського уряду 
Петр Нечас повторно висуває про-
позиції, щоб матері у декреті брали 
до себе на виховання сусідських 
дітей. Проект таких сусідських „мі-
ні-садочків“ зацікавлення не викли-
кав, зате нестачею вільних місць у 
дитсадках користується приватний 
сектор. Пересічним сім’ям приватні 
садочки не по кишені, а жінкам 
з малими дітьми дуже важко пра-
цевлаштуватись.

Є на ремонти, 
нема на навчання
Систему основних і середніх шкіл 

турбує нестача коштів, зокрема 
на нові прилади, експонати. Тож 
нерідко можна побачити парадокс 
– школу відремонтували, поміняли 
вікна і стріху, але кабінети і ві-

трини повні архаїки, предметів, які 
пам’ятають ще батьки дітей. Однак 
головна проблема в іншому: кілька 
років тому запустили експеримент 
восьмирічних гімназій. План був 
простим і логічним: дати 5% най-
кращих школярів можливість по-
ступити в гімназію вже після 5-го 
класу. Гімназії своїми пропозиціями 
„перегнули палку“, і в результаті 
у восьмирічні гімназії відходить не 
п’ять, а і 25–30% учнів. В основних 
школах від 6–9 класів різко падає 
рівень: найкращі учні відійшли, 
а середнім не має на кого „дотягу-
ватись“. А в гімназіях багато хто не 
справляється з високими вимогами. 

Деформації 90-их років не вда-
ється подолати ані в сфері серед-
ніх професійних шкіл та училищ. 
Умовно кажучи, всі батьки прагли, 
щоб їхні діти були бухгалтерами, 
натомість, у промисловості, вироб-
ництві, виявилася гостра нестача 
зварювальників, столярів... А тисячі 
молодих бухгалтерів запізно зро-
зуміли, що на ринку праці для них 
немає місця.

А що на це міністр освіти
Про міністра освіти Чехії Йосефа 

Добеша народ нещодавно до-
відався, що він своїй молоденькій 
секретарці, яка – не маючи вищої 
освіти – завідує кабінетом міністра, 
допомагав писати семінарську 
роботу. А в грудні минулого року 
роздав вузькому колу своїх заступ-
ників високі премії, не забувши про 
себе, ані про голову свого кабінету. 
Але, як не диво, головна пристрасть 
міністра – не молоденька підлегла, 
а старий проект т.зв. єдиного дер-
жавного іспиту на атестат зрілості. 
Четвертокурсників очікує централі-
зований експеримент вже у травні-

червні цього року. А готувався но-
вий тип іспиту неймовірних 14 років, 
і лише сама підготовка коштувала 
державній скарбниці понад 40 міль-
йонів євро. Відмінність єдиного іспи-
ту на атестат зрілості від того, який 
складали чеські студенти дотепер, 
полягає у тому, що запитання і тести 
для окремих предметів складає не 
дирекція школи, а велика дочірна 
фірма міністерства. Проект у мину-
лому викликав сумніви і дочекався 
повторного втручання парламенту, 
який переносив його перший старт.

„Наближаємось до історичного 
моменту, коли 1-го квітня старту-
ватиме державний іспит на атестат 
зрілості“, – не приховував під кінець 
березня своєї гордості міністр До-
беш. На думку опонентів нового 
екзамену, це не історичний момент, 
а просто лишній і занадто дорогий 
експеримент. Такої ж думки є і сту-
денти, які неодноразово виходили 
демонструвати проти нього. Кож-
ного року підготовка, дистрибуція 
та аналіз тестів коштуватиме 10 
мільйонів євро. Єдиний централі-
зований іспит на атестат зрілості 
повинен був бути ключем для вступу 
абітуріентів у вищі навчальні закла-
ди, але очікування себе не випавда-
ли, і ВНЗ тривають на своїх власних 
вступних екзаменах.

Незадоволені новим типом екза-
мену і самі вчителі. Винувата в цьому 
неоднозначність відповідей на деякі 
запитання і велика кількість допуще-
них помилок. Генеральна репетиція 
виявила, що 12 000 тестів було ана-
лізовано з помилками. 

Великі побоювання 
пов‘язані зі змінами у ВНЗ 
Головне, чого університетам і ВНЗ 

неуніверситетського типу бракує, 

Шкільній реформі 
потрібна реформа
Слово реформа в Чехії остаточно перестало сприйматися 
у своєму первинному значенні. Кожного разу, коли пролунає 
заклик до чергової реформи, народ насторожується. За 
проголошуваними шляхетними намірами зазвичай прихована 
спроба уряду витягнути з гаманців людей додаткові гроші 
для латання старих боргів. Немає жодних підстав думати, що 
з реформою шкільництва буде по-іншому.
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це фінанси. А держава замість під-
вищити долю валового продукту 
для цієї сфери, як в країнах західньої 
Європи, пробує приховано завести 
оплату навчання. Спочатку була 
проба змусити студентів платити 
за реєстрацію на кожному курсі 
по кількасот доларів. Пізніше мова 
пішла про стандартне платне на-
вчання, банківські позики студентам 
та форму додаткової оплати – мо-
лода людина мала почати сплачу-
вати вже після закінчення ВНЗ в той 
момент, коли почне отримувати 
зарплату вище середньої. Але що 
робити учителю, зарплата якого не 
дотягує до статистично середньої 
ані після десятиліть роботи у школі? 
Жити все життя з боргом? Змістов-
ної відповіді міністерство освіти не 
дало.

І на закінчення
Складовою частиною пенсійної 

реформи в Чехії має стати підви-
щення ПДВ на книги з 10-ти на 20%. 
З того виходить, що у всіх країнах 
ЄС, за винятком Данії, оподатку-
вання книг буде менше ніж в Чехії, 
бо у більшості країн ЄС на книги 
накладають понижений, а то й ну-
льовий тариф ПДВ.

Звичайно є певна група людей, 
яких це ніяк не торкнеться. До них, 
наприклад, можуть належати ко-
лишні студенти юридичного факуль-
тету Університету у місті Пльзень. 
Там магістерські дипломи можна бу-
ло отримати за рік-два „навчання“, 

а бакалаврські – навіть після кількох 
вікендів. Спокусою скористалося 
немало політиків регіонального, 
але і центрального рівнів. Скажімо, 
депутат нижньої палати чеського 
парламенту Марек Бенда. Магі-
стра на юридичному факультеті він 
отримав за наукову роботу, яка 
не мала навіть потрібної кількості 
сторінок. До того ж, з тією самою 
роботою, не додавши ані словечка, 
Бенда захистив і звання доктора 
юридичних наук.

Довіру до своєї особи нещодавно 
підірвав мер другого по величині 
чеського міста Брно Роман Ондер-
ка. Коли Чеьке телебачення роз-
добуло його бакалаврську роботу 
і попросило Акредитаційну комісію 
Міністерства освіти її прокоменту-
вати, заключення було однозначне: 
така робота не могла бути не те що 
захищеною, але навіть допущеною 
до захисту. 

Що тоді можна чекати, якщо по-
літики з такими дипломами „роблять 
політику“, а депутат Бенда навіть 
пише нові законопроекти. Лиш би 
його руками не пройшов законо-
проект реформи шкільної освіти.

Кожного року 
підготовка, дистрибуція  
та аналіз тестів 
коштуватиме 10 
мільйонів євро. Єдиний 
централізований іспит 
на атестат зрілості 
повинен був бути 
ключем для вступу 
абітуріентів у вищі 
навчальні заклади, 
але очікування себе 
не випавдали, і ВНЗ 
тривають на своїх 
власних вступних 
екзаменах.
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Університети Російської імперії, 
на відміну від європейських, були по-
родженням ХІХ століття (за винятком 
Московського, заснованого 1755 
року), сформованими за взірцем 
класичних німецьких й австрійських 
вищих навчальних закладів. Одним 
із вагомих факторів, який суттєво 
вплинув на формування універ-
ситетської системи імперії, була її 
величезна етнічна строкатість і, на-
самперед, наявність у складі імперії 
окраїн з потужним національним 
елементом, як-то Фінляндія, Польща 
й Прибалтика. Тому, окрім суто про-
світницької функції і формування 
верстви освічених підданих, універ-
ситети покликані були втілювати 
в життя політику русифікації і ло-
яльності до влади, сформульовану 
постулатом міністра освіти графа 
С.С.Уварова – „православие, само-
державие, народность“.

Імператорський університет як 
протидія польському елементу
Одним із прикладів реалізації 

цього положення був царський 
указ про заснування університету 
в Києві. 15 липня 1834 р. за велико-
го зібрання представників влади, 
чиновництва, духовенства й шлях-
ти відбулося урочисте відкриття 
Імператорського Університету cв. 
Володимира. Він постав на базі 
ліквідованого Кременецького 
ліцею й закритого Вільненського 
університету і мета його відкриття 
була цілком прагматична: протидія 
польському елементу і формування 
лояльного та вірнопідданого серед-
овища у краї, який лише нещодавно 
був приєднаний до імперії, і, в якому 
позиції імперії були надзвичайно 

хисткими. Прикладом ненадійності 
і відкритої ворожості польської 
шляхти до імперської влади було 
й невдале Листопадове повстання 
1831 року, котре породило недові-
ру і підозріле ставлення до поляків 
з боку царського уряду.

Попри всі намагання влади за-
охотити представників російського 
дворянства і чиновництва віддава-
ти своїх синів до новоствореного 
університету, останні не прагнули 
розпочинати по закінченні цивільну 
службу і віддавали перевагу вій-
ськовій кар’єрі, яка була набагато 
перспективніша і престижніша. 
Натомість у родинах польської 
шляхти не було культу військової 
служби імперії, яка вважалася за-
гарбником споконвічних польських 
земель і спричинилася до зникнен-
ня польської держави, але було 
бажання і усвідомлене розуміння 
необхідності вищої освіти як умови 
подальшого розвитку чи то чинов-
ницької кар’єри, чи то приватної 
практики. Тому вже у першому 
наборі половина студентів була 
польського походження. Взагалі 
у перше тридцятиріччя існування 
університету щорічна кількість 
польських студентів була незмінно 
вищою за 50%, а у 50-х роках ХІХ ст. 
поляків налічувалося до 75% серед 
студентів університету. 

Ситуація кардинально змінилася 
після поразки Січневого повстання 
1863 року і причиною став царський 
указ про обмеження на вступ до уні-
верситету для студентів польського 
походження. Від 1866 р. поляки мали 
становити не більше 20% від загаль-
ної кількості студентів університету. 
Це породило неабиякі труднощі 

під час зарахувань до університету 
в наступне десятиліття, так як від-
соток поляків був незмінно вищим 
і потрібно було „добирати“ до 
норми православних, бо існувало 
ще й п’ятипроцентне обмеження для 
євреїв. Від введення у дію „норми 
у 20%“ і до її скасування після рево-
люції 1905 року кількість студентів 
польського походження не переви-
щила 3 тис. чоловік.

Все для ідеї
Січневе повстання не лише 

спричинило обмеження кількості 
студентів-поляків, а й стало справ-
жнім рубежем в історії польського 
студентства університету, поді-
ливши на два повністю відмінні 
періоди. Перший (1834–1863) – це 
продовження побутування у серед-
овищі польських студентів ідей від-
новлення незалежної польської 
держави за допомогою повстання 
і відповідна участь у його підготовці. 
Яскравим прикладом цьому стала 
„справа Шимона Конарського“, 
організатора таємного Товариства 
польського народу, учасниками 
якого були польські студенти з Київ-
ського університету. Після розкрит-
тя змови частину студентів-поляків 
відправили на заслання, віддали 
в солдати, декількох перевели до 
Харкова, а університет імператор 
Микола І розпорядився закрити. 
Заняття в університеті відновилися 
за півроку, а вже за рік, у 1841-ому, 
в університеті створюється медич-
ний факультет, на базі ліквідованої 
Вільненської медико-хірургічної 
академії. З того часу Університет 
св. Володимира перетворюється на 
єдиний вищий навчальний заклад 

Польські студенти в Університеті 
св. Володимира у 1834–1920 рp.
Університети європейських країн формувалися упродовж 
декількох століть і кожна з держав мала свою специфіку 
і особливості у їх створенні, завданнях і наповненні навчального 
процесу. Ініціатором появи російських університетів була 
виключно держава, що наклало певний відбиток на їх розвиток, 
з огляду на політичний устрій Російської імперії, відсутність 
громадянського суспільства і економічну відсталість. 
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для польського населення на тери-
торії, що охоплювала сотні тисяч 
квадратних кілометрів.

Українськість ренегатів
У 40–50-х роках польські сту-

денти зорганізувалися у земляцтва 
за місцем походження і продо-
вжували культурницьку працю, 
організовуючи благодійні вечори, 
на яких проводили збір коштів для 
закупівлі книг, підтримки бідних 
колег, відрахованих з університету 
чи ув’язнених. У другій половині 50-х 
років у польському середовищі на-
ступив розкол, коли група студентів 
заявила про свою солідарність 
з українським народом і свою 
„українськість“. І хоча це були лише 
декілька студентів, але у серед-
овищі своїх колишніх колег вони 
презирливо іменувалися не інакше 
як „ренегати“. Цей невеликий епізод 
став передвісником подальших гли-
бинних змін у свідомості багатьох 
польських студентів, примусив їх 
переглянути свої погляди на став-
лення до місцевого українського 
населення, але остаточно ці зміни 
викристалізувалися після поразки 
Січневого повстання. 

Після початку повстання 1863 
р. група польських студентів при-
йшла до ректора з вимогою за-
крити університет, а після відмови 
останнього залишила навчальний 
заклад і приєдналася до повстанців. 
Після придушення повстання влада 
жорстоко покарала його учасників, 
у тому числі і студентів. Всі сту-
денти-повстанці були відраховані 
з університету, а потім позбавлені 
шляхетства і засуджені на каторжні 
роботи від 4 до 10 років, заслання 
до віддалених районів Сибіру. Най-
більш м’яким покаранням для запідо-
зрених у прихильності до повстанців 
була висилка під поліційний нагляд 
до одного з провінційних міст. В уні-
верситеті ж після поразки повстання 
було ліквідовано посаду ксьондза, 
два університетські костели пере-
творено на православні церкви, 
припинено викладання католицько-
го катехизису і польської мови.

Відхід від ідеї
Від поразки повстання розпочав-

ся другий період (з 1864 року), коли 
серед студентів настало розчару-
вання у можливості збройного по-
встання, розпочався відхід від ідей 
старшого покоління учасників наці-
онально-визвольного руху, поступо-
ве проникнення у середовище поль-

ських студентів соціалістичних ідей, 
участь частини студентів-поляків у 
загальноросійському визвольному 
русі і утвердження серед них думки 
про повалення царату як передумо-
ви відродження самостійної Польщі. 
Ознайомлення із народницькою 
і соціалістичною літературою від-
бувалося на засіданнях невеликих 
гуртків, зорганізованих поляками 
з метою самоосвіти. Під час таких 
зібрань читалися популярні брошу-
ри, відбувалися дискусії, слухалися 
реферати з історії Польщі, а після 
1905 р. на приватних квартирах 
організовувалися виступи відомих 
представників польської суспільної 
думки на різноманітні теми: від 
економічного становища польських 
земель до творчості Виспянського. 
Деякі студенти були учасниками 
Польської військової організації, 
а після сформування польських легі-
онів зголосилися до участі в них.

На початку 80-х років польські 
студенти створили в університеті 

товариство „Корпорація“, до якого 
увійшли прихильники лівих, зде-
більшого соціалістичних поглядів. 
„Корпорація“ мала багату бібліо-
теку, в тому числі і російських книг. 
„Корпоранти“ підтримували ро-
сійський революційний рух, брали 
участь в університетських страйках 
і проводили агітацію в середовищі 
російських і польських робітників. 
Студенти-поляки, котрі стояли на 
позиціях більш національних і нама-
галися ізолюватися від російського 
революційного руху, не вважаючи 
його польською справою, створили 
у 1900 р. альтернативну організа-
цію „Полонія“. Стосунки між двома 
організаціями були далеко не без-
хмарними, хоча все-таки на хвилі 
революції 1905 р. їх учасники зуміли 
порозумітися і менш чисельні „по-
лоністи“ користувалися бібліотекою 
„Корпорації“.

З роками змінювався і соціаль-
ний портрет польського студента. 
Якщо до 1863 р. 97% студентів були 
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шляхетського походження, то у 80-х 
роках ця цифра зменшується до 
85%, а у перші десятиріччя ХХ ст. 
до 70–72%. Серед польських сту-
дентів з’являються сини чиновників, 
медиків, міщан, офіцерів і селян. На 
відміну від першого періоду, поляки 
вступали до університету після за-
кінчення гімназій, до того ж часу 
вони мали здебільшого домашню 
освіту. З чотирьох факультетів най-
більш популярними серед поляків 
були юридичний і медичний, які були 
і найчисельнішими. Меншою по-
пулярністю користувався фізико-
математичний факультет і найменш 
привабливим був історико-філоло-
гічний, на якому у 1872–1880 рр. 
навчалося лише 12 поляків. Пояс-
нення цьому було у політиці влади 
щодо поляків після повстання 1863 
р.: отримати посаду вчителя історії 
у гімназії для поляка було немож-
ливо. До того ж, в університеті не 
було спеціалізованих курсів з історії 
польського народу.

Захворювання, виснаження, 
нагляди, суди... відрахування
Упродовж років незмінним 

залишалося територіальне по-
ходження польських студентів. 
Для переважної більшості з них 
місцем проживання були Київщи-
на, Поділля і Волинь, наступними 
були вихідці з білоруських земель, 
польських губерній, Бессарабії 
і Лівобережної України, невеликий 
відсоток студентів походив з родин 
засланців до російських губерній. 
Не дивлячись на шляхетське похо-
дження, половина студентів-поляків 
не мали можливості оплачувати на-
вчання, походячи зі збіднілих родин, 
тому спеціально для них польські 
меценати надавали стипендії. 
Незадовільне харчування і прожи-
вання на орендованих квартирах, 
котрі часто були в напівпідвальних 
приміщеннях, призводило до час-
тих захворювань і виснаженості. 
Фінансова скрута примушувала 
студентів іноді залишати універси-
тет на певний період і через деякий 
час, коли знаходилися кошти для 
оплати, поновлювати навчання 
або відмовлятися від подальшої 
можливості отримати освіту. Іншою 
причиною незавершення навчання 
була участь у революційному русі, 
чим зловживала значна кількість 
студентів.

Влада в особі Міністерства на-
родної освіти жорстко регламен-
тувала студентське життя. Нагляд 

інспекторів в університеті, універси-
тетський суд за найменшу провину, 
карцер викликали у студентів стійку 
відразу до існуючих правил. Студен-
ти-поляки, котрі походили з земель 
Царства Польського, на період 
перебування у батьківській домівці 
обов’язково перебували під не-
гласним поліційним наглядом, а для 
виїзду до родини на вакаційний пе-
ріод мусили брати дозвіл. Невчасне 
повернення з вакацій каралося аж 
до відрахування з університету.

Віцмундир
Окрім повсякденного життя 

регламентувався і одяг студентів. 
Згідно з урядовими постановами 
студент мусив мати для урочистих 
подій парадний мундир або „ві-
цмундир“. Парадний мундир шився 
з дорогого темно-синього з зеле-
нкуватим відтінком сукна, мав ви-
гляд короткого фраку з багатими 
золотими галунами на стоячому 
негнучкому високому комірі і на 
манжетах. Спереду він застібався 
на один ряд ґудзиків з гербовим 
двоголовим орлом. Ґудзиків мало 
бути дев’ять. „Віцмундир“ знову 
ж таки був з такого самого сукна, 
але на ньому не було галунів, він був 
двобортний, а покроєм був схожий 
на сюртук або тужурку з полами 
до колін. Нарешті звичайний що-
денний мундир студента мав вигляд 
короткого двобортного піджака 
з матеріалу світло-сірого кольору, 
з двома рядами ґудзиків, коміром 
з синіми нашивками та синім кантом 
на комірі і манжетах. До цього у всіх 
трьох випадках носилися штани, 
темно-сині з зеленкуватим від-
тінком, обов’язково зі штрипками 
знизу. Зважаючи на студентську 
бідність, описані урочисті мундири 
були рідкістю. Зазвичай більшість 
студентів задовольнялася мундир-
ним піджаком. У конче потрібному 
випадку „віцмундир“ позичався 
у заможнішого колеги або одразу 
брався у кравця.

Останній випуск
З початком Першої світової ві-

йни чисельний склад польських 
студентів суттєво змінився. Частина 
з них була призвана до діючої армії, 
особливо студенти 5-го курсу ме-
дичного факультету, а пізніше для 
студентів-медиків 4-го курсу зро-
били випуск за скороченою програ-
мою, так як фронту катастрофічно 
бракувало медичного персоналу, 
а в університет були зараховані 

деякі евакуйовані з Варшавського 
університету. Після Лютневої рево-
люції 1917 р. поляки організовують 
у Києві Польську університетську 
колегію і частина студентів всту-
пає до неї. Колегія проіснувала 
два роки і була ліквідована після 
чергової зміни влади у Києві влітку 
1919 р. Після відродження польської 
держави у листопаді 1918 р. багато 
поляків залишає Київ і виїжджає до 
краю. З приходом більшовиків у лип-
ні 1919 р. декого з польських студен-
тів, що були активними учасниками 
політичних рухів, заарештувало 
ЧК і пізніше розстріляло. У вкрай 
скрутних умовах університет влітку 
1919 р. робить останній випуск 
студентів-медиків, серед яких всього 
лише 21 поляк. Вони не отримали 
дипломів через відсутність бланків 
і, за порадою декана факультету, 
залишили у себе залікові книжки, 
які замінили дипломи. Влітку 1920 
р. розпорядженням більшовицької 
влади університети України були 
розформовані, а на їх базі створи-
ли інститути народної освіти. На-
прикінці 20-х років у Києві створили 
Польський педагогічний інститут, 
який проіснував до 1935 р., коли 
був ліквідований. Це була остання 
спроба організувати для польської 
меншини вищий навчальний за-
клад.

За весь період існування Універ-
ситету св. Володимира у ньому на-
вчалося близько 7,5 тис. польських 
студентів. Серед випускників уні-
верситету поет Болеслав Лесмян, 
видатні науковці Лев Петражиць-
кий, Богдан Шишковський, Чеслав 
Бялобржеський, Станіслав Калян-
дик, Генрик Якубаніс, Александр 
Янушкевич. В університеті навчався 
і рідний брат першого президента 
відродженої Польщі Габріеля На-
рутовіча, Станіслав. Традиційними 
були з’їзди поляків-випускників Київ-
ського університету, що тривали до 
70-х років ХХ століття. Випускники 
Київського університету були на 
дипломатичних посадах, признача-
лися міністрами, обиралися сенато-
рами, очолювали кафедри в універ-
ситетах та інститутах. Їх діяльність 
була вагомим і важливим внеском 
у розбудову Польської держави.
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Дискурс молота і ковадла
Нарікав я тут нещодавно на тотальну байдужість до майстрів 
українського слова з усіх незацікавлених боків? Нарікав. То 
перепрошую і забираю свої слова назад. 2011-й рік ще як слід 
і не розігнався, а маємо вже три скандали, які сколихнули 
знайому з алфавітом українську громадськість, розділивши її 
вздовж і впоперек. 

Т е к с т :  О л е к с а н д р  Б о й ч е н к о ,  Ч е р н і в ц і

На мій, щоправда, естетичний 
смак, далеко не всі з-поміж тих трьох 
майстрів є аж такими майстрами, 
але так само далеко не в кожному 
з тих трьох випадків це має зна-
чення.

Митець і влада
Конкретно кажучи, це не має 

жодного значення у випадках Марії 
Матіос і Василя Шкляра. Не в тому, 
звісно, сенсі, ніби художня вартість 
їхніх творів нікого не цікавить, 
а в тому сенсі, що скандали довко-
ла них розгорілися незалежно від 
їхньої вартості. Чи були б „Вирвані 
сторінки з автобіографії“ Матіос 
найостаннішою графоманією, а чи 
належали б до вершин світової 
літератури, комуністичний депутат 
Цибенко все одно б образився 
на письменницю за порівняння 
радянського пам’ятника з фалосом 
– і звернувся б із відповідною за-
явою до генпрокурора. Те саме зі 
Шкляревим „Чорним Вороном“: 
примітивно ксенофобськими чи 
історично та стилістично вмоти-
вованими були б там „нахраписті 
москалі“ і „жидо-кацапська комуна“, 
ідеологічний брат Табачника і за су-
місництвом директор видавництва 
„Фоліо“ Красовицький все одно 
б виконав команду „фас!“.

Реагуючи на звернення комуніста 
Цибенка, правоохоронні органи 
зусиллями двох десятків офіцерів 
з міністром внутрішніх справ на чолі 
провели блискавичну двомісячну 
„розшукову операцію“, в результаті 
якої було встановлено, що грома-
дянка Матіос на вулиці Суворова 
в Києві не проживає і у львівському 
видавництві „Піраміда“ не працює. 
У короткому переказі феєричний 
ідіотизм дій пшонківської прокура-
тури і могильовської міліції може 
викликати істеричний регіт. Однак 
у режимі реального часу та ще й на 
тлі хвилі політичних арештів цей каф-

кіанський „процес“ якось не дуже 
заохочував до жартів. „Коли влада 
починає пресувати людей за дру-
коване слово, всі симпатії-антипатії 
мають відійти на задній план. Тому 
сідай і пиши щось на захист Марії 
Матіос, бо сьогодні смикають її, 
а завтра візьмуться за когось із твоїх 
друзів“, – приблизно так я думав у ті 
дні. Але додумати не встиг: моторна 
письменниця сходила на рандеву до 
Януковича, і той своєю царською 
милістю відновив конституційний 
лад в одному – окремо взятому – лі-
тературному житті.

У морально заплутанішій (хоч 
і без участі правоохоронців) ситуа-
ції опинився Василь Шкляр. Власне, 
він опинився в ній уже 10 лютого, 
коли відповідний комітет присудив 
йому Шевченківську премію. Тільки 
Шкляр на той момент ще не знав, 
що вона морально заплутана, 
тому, як це заведено у лауреатів, 
розказував не про мерзотність 
влади, а про високий авторитет 
призначених цією владою членів 
комітету, неможливість скасування 
їхнього рішення і святе Тарасове 
ім’я. Тим часом Табачник провів 
24 лютого спецзасідання „Собору 
громадянської злагоди“ на тему 
„Річниця президентства Віктора 
Януковича: успіхи та очікування“. 
І на цьому „соборі“ у цілковитій 
злагоді з януковичівськими успіхами 
і табачниківськими очікуваннями 
видавець Красовицький заявив, що 
ось, мовляв, ганьба і встид родині, 
бо Шевченківську премію тепер діс-
тане ксенофобський роман. Розпе-
реживався, одне слово, за престиж 
премії та України в цілому – і дав 
старт антишклярівській кампанії.

Перед людьми, які не вважають 
за нормальне приймати щось із 
Януковичевих рук, постала мо-
ральна дилема. З одного боку, яке 
мені діло до того, кому дадуть чи не 
дадуть премію, до якої мені немає 

діла? З іншого, скористатися на-
годою і плюнути в морду Табачнику 
з Красовицьким – це за будь-яких 
обставин діло святе. Врешті-решт 
я вирішив, що наймудріше в цій 
ситуації – витримати паузу. При-
чому, витримати її мав би передусім 
Василь Шкляр. „Тільки нічого тепер 
не ляпни, – подумки звертався я до 
нього. – Ти ж розумієш (звертання 
на „ти“ в даному випадку – зовсім 
не прояв панібратства, а такий 
оповідний прийом, Шкляр знає), 
отже, ти ж розумієш, що між собою 
ми буваємо консерваторами і лі-
бералами, традиціоналістами і по-
стмодерністами, але для них ми всі 
на одне недобите націоналістичне 
лице. Тому давай, змусь Януковича 
зробити вибір. Хай він на всю Украї-
ну продемонструє, чия думка для 
нього важливіша – затвердженого 
ним шевченківського комітету чи 
Луб’янки з Табачником“.

Але замість паузи Шкляр написав 
листа до свого президента. На-
звавши Януковича шановним, пись-

Я вважав і вважаю, що 
шахова комбінація 
Шкляра була якщо 
й елегантною, то 
занадто стрімкою: мат 
самому собі за один 
хід. 
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менник – ні, навіть не відмовився від 
премії (бо, крім святого Тарасового 
імені та комуніста Олійника, до неї, 
виявляється, мають стосунок ще 
й хлопці з Холодного Яру), а лише 
попросив перенести нагородження 
на ті благословенні часи, „коли при 
владі в Україні не буде українофоба 
Дмитра Табачника“. Тобто, наскільки 
я розумію, присутність у владі таких 
українофілів, як Могильов, Пшонка, 
Хорошковський, Клюєв, Азаров і Ві-
ктор Фьодорович лічно, ні Шкляру, 
ні пам’яті хлопців з Холодного Яру 
не заважає.

Неоднозначний лист викликав, 
ясна річ, неоднозначну реакцію. 
Багато хто назвав вчинок Шкляра 
мужнім і/чи патріотичним. Були 
й варіації. Хтось (наприклад, Юрій 
Андрухович) запропонував зібрати 
громадою преміальну суму, щоб 
продемонструвати владі нашу не-
залежність від її рішень. Хтось інший 
(наприклад, шахістка Оксана За-
бужко) оцінила, як елегантно пись-
менник вийшов із політичної про-
вокації. Ще хтось (наприклад, я) вва-
жав і вважаю, що шахова комбінація 
Шкляра була якщо й елегантною, то 
занадто стрімкою: мат самому собі 
за один хід. Зате Янукович, який ще 
мить – і скупався б у лайні, завдяки 
листові Шкляра не втратив у підсум-
ку ані фігури: Москва задоволена, 
Красовицький з Табачниковим со-
бором почуті, особисте прохання 
письменника враховано.

Окрему думку висловив один мій 
колишній землячок Михайло Бри-
них, який розгледів у всій цій історії 
„воістину Шевченківський“ (за діа-
пазоном) „відчай“. Воно, звичайно, 
можна й такі паралелі проводити. 
Бо ось: Шевченко писав про жидів 
з москалями і Шкляр про них же. 
Шевченко просив „милостивого хо-
датайствования перед августейшим 
монархом нашим“ і Шкляр із пова-
гою засвідчив свою повагу... Здаєть-
ся мені однак, що це якраз той випа-
док, коли ми батька нашого Тараса 
наслідувати не мусимо. І не в тому 
справа, що писані у трохи важчих 
моральних і матеріальних умовах 
„прошенія“ Шевченка стосувалися 
трохи відмінних від премії речей. А 
в тому справа, що час би вже в ХХІ 
столітті українським письменникам 
(і письменницям) перестати добро-
вільно грати ролі вірнопідданих Йо-
го Імператорської Величності. Тим 
більше – коли ця „Величність“ сама 
є лише убогим холуєм чужої імперії.

Громада і митець
Інакше розгортався скандал до-

вкола „Записок українського сама-
шедшого“ Ліни Костенко. Інакше, 
бо, по-перше, без втручання влади. 
Навіть пильний комуніст Цибенко 
цього разу ніяк не відреагував на 
неприховане „хуліганське мародер-
ство“ та подвійну „наругу“ над Мо-
нументом Незалежності, названим 
у романі і Дівкою на фалосі, і Тріум-
фалосом. Що ж, очевидно, комуніс-
тів лише радянські фалоси заводять. 
Відтак, по-друге (і це головне), гідний 
Макбета „шум і шал“ здійнявся не 
з приводу таких чи сяких формулю-
вань у „Записках“, а з приводу літе-
ратурної якості твору загалом: щось 
і не пригадаю нічого подібного за всі 
роки спостережень.

Отож, літературна якість. Зда-
валося б, відносно безпечне поле, 
але й тут наш брат, критик, знову 
нарвався на дилему. Беручи ширше, 
дилема зарита в тому, що геніальні 
прозаїки не обов’язково пишуть 
геніальні вірші і навпаки. Той-таки 
постійно присутній у „Записках“ 

Гоголь був, зокрема, автором ди-
вовижно безпорадної з художнього 
погляду ідилії „Ганс Кюхельгартен“. 
Своєю чергою Ліна Костенко, чий 
поетичний талант не викликає сум-
нівів у найзліших зоїлів, винесла на 
суд читача „Записки українського 
самашедшого“.

Що з цими „Записками“ робити 
критикам? Писати про них так, як 
про Ліну Костенко, чи так, як є? Бо 
є так, що через один, але фунда-
ментальний недолік роман – саме 
як літературний твір – не тримається 
купи. Твердження це (пояснюю для 
любителів безстрашно захищати 
велетів від карликів) жодним чином 
не спрямоване проти світоглядних 
позицій Ліни Костенко. Як людина, 
літературний критик може пого-
джуватися зі світоглядом автора 
або ні – це його особиста справа. 
Натомість як літературний критик 
він – незалежно від особистої згоди 
чи незгоди – лише оцінює, наскільки 
вдалою є форма, через яку автор ви-
словив свої ідеї.

Такою формою Ліні Костенко слу-
гує сотні разів обговорений у різних 
статтях і на форумах образ моло-
дого, грубо кажучи, програміста. 
І власне він перетворює романну 
оповідь на, м’яко кажучи, наративну 
катастрофу. Те, що цей сучасний 
програміст має туманне уявлення 
про свою професію і водночас ви-
разну схильність до шістдесятниць-
кого метафоротворення – це ще 
півбіди. Біда, що він, будучи неспро-
можним навести лад у власній квар-
тирі і схибленим на астрологічній 
маячні та всілякому ефірному смітті 
слимаком, водночас не соромить-
ся безапеляційно проповідувати 
читачеві свої правильні погляди на 
все – від сексу й „шопінгу“, через 
українську історію й літературу, до 
міжнародної політики і законів при-
роди. Хто це говорить? Хто дорікає 
мені за невміння тримати „лінію обо-
рони“? Якщо Ліна Костенко, то я, хоч 
і маю кілька заперечень, принаймні 
уважно її вислухаю. Але якщо таким 
тоном зі мною розмовляє недолугий 
„програміст“, то я йому пораджу, 
хай він, перш ніж рятувати цілу 
Україну, врятує для початку бодай 
свого малолітнього сина від впливу 
сусідського Борьки.

Поміркувати вголос про художні 
особливості „Записок“ наважилися 
– серед інших – Юрій Кучерявий, 
Ігор Котик та Віктор Неборак. 
Далі відомо: журналісти відчули 
запах сенсації і завересканили про 

Чи приємно їй слухати, 
що вона – Мойсей, 
криголам і еманація 
Христа на землі, а ті, 
для кого „Записки“ 
з різних причин 
не стали другою 
Біблією, – чорнороті, 
обмежені недоуки, 
ліберальницькі 
неоциніки, купка 
нікчем, групка 
пітекантропів, сіячі 
хаосу, космополітизму 
і псевдохудожності? 

M c T a b a c h n i k ’ s

30



31

„судилище“ над Майстром, а Ліна 
Костенко образилася на львів’ян 
і перервала презентаційний тур. 
Після чого слово взяла „львівська 
громада“. Навіть кілька громад. І ще 
Ірина Фаріон. І не львівські Дмитро 
Дроздовський та Олег Баган. І, пев-
но, ще хтось, тільки я вже не мав сили 
читати...

Гаразд, на світі мало є письмен-
ників, які вміють не ображатися на 
критику. Тож по-людськи реакцію 
Ліни Костенко зрозуміти можна. Але 
цікаво було б заразом довідатися: 
чи подобається їй такий захист? Чи 
приємно їй слухати, що вона – Мой-
сей, криголам і еманація Христа 
на землі, а ті, для кого „Записки“ 
з різних причин не стали другою 
Біблією, – чорнороті, обмежені не-
доуки, ліберальницькі неоциніки, 
купка нікчем, групка пітекантропів, 
сіячі хаосу, космополітизму і псев-
дохудожності? Маю надію, що 
неприємно, хоч ні моя вдячність за 
її давніші вірші, ні моє стримане 
розчарування „Записками україн-
ського самашедшого“ від цього не 
залежать.

Остання дилема
Як виглядатиме збудована доне-

цьким окупаційним режимом нова 
Україна, видно вже сьогодні: ма-
фіозна олігархія плюс ідеологічна 
ресовєтизація культурного життя. 
З населенням цей режим поводиться 
по-своєму чесно і пропонує йому 
зовсім не шевченківський діапазон, 
а гранично простий вибір: або 
колаборація, або ні. Ускладнення 
почнеться (якщо почнеться) за кілька 
років, коли доведеться вирішувати, 
не проти, а за кого віддати свій 
голос. І тоді може виявитися, що 
єдиною „реальною альтернативою“ 
антиукраїнській владі Януковича 
є українська влада людей, які непо-
мильно викриватимуть чорноротих 
неоциніків і сіячів хаосу за такою, 
наприклад, ознакою, як недо-
статньо шанобливе ставлення до 
п’ятистопного ямба чи синтаксич-
ного паралелізму. Вибір між Дмит-
ром, так би мовити, Табачником та 
Іриною, сказати б, Фаріон – ось 
один із дедалі ймовірніших варіантів 
нашого недалекого майбутнього. 
Якщо спрацює саме він, то всім 
більш-менш притомним землякам 
моїм залишиться вибирати хіба що 
країну проживання.

Навчальні заклади в англосак-
сонському світі кращі від подібних 
у решті світу. Найкращими вважа-
ються Гарвард, Берклі, Оксфорд та 
Кембридж. Це до них вишиковують-
ся черги студентів зі всього світу, 
які мріють про здобуття найкращої 
освіти, що дасть їм шанс зробити 
кар’єру в нашому жорстокому 
житті.

Цілком зрозуміло, що багато 
в чому це міф і стереотип. Не-
найгіршу освіту можна також 
отримати і в університеті, скажімо, 
в Будапешті чи навіть в україн-
ському Луцьку. Майже все минуле 
століття належало Сполученим 
Штатам. Ця країна акумулювала 
неймовірні фінансові запаси. 
Багато заможних людей справою 
честі вважало фінансову підтримку 
університетів. Завдяки цьому спон-
сорству з’явилися чудові кампуси, 
бібліотеки і наукові інституції. Вій-
ни, що прокотилися Європою 
і Азією, а також кращі умови життя 
в Сполучених Штатах спричинили 
ситуацію, що найкращі науковці 
і професура осідали саме в аме-
риканських університетах. Віднос-
но добре почувалися в цій ситуації 
і британські університети. Велику 
Британію також не зачепили війни. 
Як центр колишньої імперії, вона 
й надалі могла розраховувати на 
приплив талановитої молоді з її 
далеких закутків, оскільки Лондон 
продовжував залишатися центром 
міжнародного значення. 

Необхідний елемент підготов-
ки члена майбутньої світової 
еліти 
Англосаксонські університети 

є специфічним замкненим світом. 
Університети у Східній Європі чи 
в країнах колишнього Радянського 
Союзу зазвичай залишаються ін-
тегральною частиною навколиш-
ньої системи. Англосаксонські уні-
верситети зберігають фінансову 
незалежність, а їхні кампуси ніби 
ізольовані від оточення. Особливо 
в Америці вони стали ідеальним 
місцем для праці і формування 

молодих людей. Молодь, що жила 
в симпатичних гуртожитках, харчу-
валася в охайних їдальнях і працю-
вала в добре забезпечених біблі-
отеках, була позбавлена турбот 
багатьох своїх колег і спокійно 
плинула академічними водами до 
майбутньої кар’єри.

Безумовно, найідеальнішим ва-
ріантом було навчання в котромусь 
із найкращих закладів, таких, як 
Гарвард, Прінстон, Берклі, Колум-
бія чи Йєль. Як висновок: навчання 
в престижних американських 
університетах стали необхідним 
елементом підготовки члена май-
бутньої світової (а не лише амери-
канської) еліти.

Америка – демократична 
країна, що декларує (особливо 
з часів Джиммі Картера) підтрим-
ку ідеї прав людини. Особливо 
після деколонізації (тобто від 
зламу 50–60-х років) у тамтешніх 
університетах з’являються орди 
студентів з новостворених країн. 
Одним із таких студентів був ке-
нійський батько Барака Обами 
– теперішнього президента США. 
Ключем для здобуття освіти для 
незаможних представників „тре-
тього світу“ – таких, як він, було 
отримання стипендії, оскільки 
навчання в Сполучених Штатах 
є недешевим. У США, на відміну 
від Центрально-Східної Європи, 
ніхто не підтримує фікції існування 
безкоштовної освіти. Звичайно, 
для тих мешканців Європи і Азії, 
хто має відповідні фінансові за-
соби – шлях до Гарварду завжди 
відчинений. 

Світ невблаганно змінюється. 
Представники білої раси в ньому 

вже не є єдиною елітою чи доміну-
ючою частиною світового суспіль-
ства. Прогулявшись кампусом аме-
риканського університету, можна 
помітити, що студенти з іншим 
кольором шкіри поступово стають 
половиною (якщо не більшістю) мо-
лоді, що там навчається. І, як прави-
ло, це не нащадки іммігрантів – це 
американці в першому поколінні. 
Щораз частіше чути китайську, 

Про переваги ВНЗ 
в англосаксонському 
світі
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З часу, коли вища освіта стала 
бізнесом, а метою його – не інтелек-
туальний капітал держави, а вміст 
чиїхось конкретних кишень, на 
вузи, як правило, українцям не ви-
стачає фінансів. Провінціали мріють 
про місце в колишніх училищах, які 
зараз отримали гонорову назву ін-
ститутів, і роками складають кошти, 
частина яких йде на хабарі, частина 
– на оплату за рахунком. 

Діти вчаться. Потім не мають 
роботи, бо баланс між потребами 
ринку і кількістю дипломованих 
ніхто не досліджує (за дужками за-
лишаються психологічні травми від 
неможливості стати тим, ким собі 
намріяв або принаймні тим, на кого 
вивчився). Узаконюється дискримі-
нація селянина – людини, яка має ті 
ж права, що й городянин, але не має 
жодних можливостей: ані заробити 
на навчання, ані здобути його, ані 
отримати роботу в разі великого 
щастя ту освіту таки вибороти. Від-
чувається, що фінансовий аспект 
нищення освіти діє. А документи 
тільки посилюють здогад.

Згідно з опублікованими (від 
6.01.2011) пропозиціями прийому 
та випуску фахівців, уряд передба-
чив „зменшення обсягу прийому за 
державним замовленням на основі 
повної середньої освіти у порівнян-
ні з 2010 роком на 42 відсотки“. Так, 
ніби серед 479,5 тисячі цьогорічних 
випускників на забрані відсотки не 
знайшлося б талановитих і неза-
можних – скільки завгодно! До того 
ж, на популярні західноукраїнські 
вузи коштів на державне замов-
лення виділили значно ( від 13 до 
29%) менше. Цікаво було б знати, 
чому?

Залізні обійми братньої любові
Окрім фінансового аспекту, 

немов підводний човен із темних 
глибин минулого часу, спливає 
ще один аспект нищення освіти 
– жорстка русифікація, витискання 
української мови та літератури 
з навчальних програм. Заявлена 
у новітніх концепціях мовної та літе-
ратурної освіти велика роль росій-
ської мови і літератури для нашого 
народу (який нині має тисячу інших 

Картинки 
у дзеркалі

хінді, в’єтнамську, корейську чи 
арабську. Єдиною новою „білою“ 
групою є значна група росіян. 

Про те, що Росії і Китаю далеко 
(у внутрішніх стосунках) до стан-
дартів американської демократії 
– не треба нікого переконувати 
(окрім кількох зашкарублих путін-
ських пропагандистів). Ці ідеали 
повинні прищепити американські 
університети – квінтесенція Аме-
рики. Тим часом східні сатрапи 
і їхні еліти посилають своїх дітей до 
Гарварду та Берклі. 

Розбагатілі за останні два 
десятиліття еліти Росії чи Китаю 
намагаються забезпечити своїм ді-
тям найкращу освіту, а це гарантує 
американський університет. Мо-
лоді сини й доньки губернаторів, 
партійних діячів і бізнесменів, які 
зробили свої кар’єри завдяки пере-
розподілу майна й порушенню за-
конів – подаються до іншого світу. 

Як навчати нові еліти для 
недемократичних країн
Коли я був ще дуже молодим, 

мені втовкмачували, що лібера-
лізація економіки призводить до 
розвитку демократії і прав люди-
ни. На прикладі Китаю і деяких 
інших країн це виявилося фікцією 
(якщо не облудною брехнею). 
Іншою правдою, яку мені повто-
рювали в юності, було переко-
нання, що потрібно навчати нові 
еліти для недемократичних країн. 
Кожний, хто впродовж кількох 
років поживе в умовах демократії 
і скористається з її можливостей, 
цілком напевне захоче прищепити 
її у своїй країні після повернення 
– так розмірковували мислителі. 
Зрештою, вони опиралися на істо-
ричні факти. Такі революціонери, 
як Ленін, Троцький, Кастро, Че Ге-
вара – всі вони походили із замож-
ної еліти, але під впливом пізнання 
й освіти почали прагнути змін. 
Такий спосіб мислення достатньо 
спрощений, проте поширений... 
Подібним чином розмірковували, 
зрештою, творці польської східної 
політики, що підтримують різно-
манітні стипендії для студентів 
з Росії, України чи Білорусі – ті 
згодом мали б формувати дружні 
до Польщі еліти. 

Сформовані в комфорті Гарвар-
ду сини секретаря Центрального 
Комітету Комуністичної партії 
Китаю чи російського мільярдера, 
за логікою такого способу мис-
лення, після повернення до Росії 

чи Китаю, мали б збудувати там 
демократію. 

Насправді немає нічого помил-
ковішого.

Я провів багато місяців в Кемб-
риджі, штат Массачусетс, серед 
студентів зі Сходу. Дуже небагато 
з них декларували якийсь спротив 
панівному в їхніх країнах устрою. 
Натомість пам’ятаю багато ки-
тайців, які вважали, що тибетських 
зрадників треба добити; росіян, 
що цілком приймали путінсько-
медведєвську зовнішню і внутріш-
ню політику, а також казаха, що 
вважав президента Назарбаєва 
ідеальним главою казахської дер-
жави.

За формою західні. 
За змістом свої.
На навчання до Гарварду їдуть 

не випадкові студенти. Це майбут-
ні керівники тих країн, і вони їдуть 
на Захід, щоб освоїтися в широко-
му світі, отримати компетентність 
мислення глобальними категорія-
ми, а також (а може, передовсім) 
– щоб зрозуміти своїх майбутніх 
супротивників. Навіть якщо во-
ни і дійдуть до реформ у своїх 
країнах – це будуть не реформи 
ідеалістичного характеру, а лише 
такі, які допоможуть зміцнити їхню 
владу. Це покоління реалістів, а не 
романтиків. 

Керівники Китаю чи Росії чудово 
розуміють, що модернізація їхніх 
країн є необхідністю. Однак вони 
не хочуть повторювати помилок 
іранського шаха Резі Пахлаві, 
південноамериканських дикта-
торів або Хосні Мубарака, які, 
посилаючи талановиту молодь на 
закордонне навчання, підготували 
ґрунт для ферментації суспільства. 
Нова еліта Путіна і Ху Цзін Тао 
буде іншою. За формою буде на-
гадувати своїх західних колег. За 
змістом буде вірним реалізатором 
китайських чи російськмх держав-
них інтересів. 

Вправно послуговуючись захід-
ними мовами, майбутні керівники 
Китаю чи Росії значно швидше 
знайдуть шлях до серця і розуму 
своїх колишніх колег з гарвард-
ської їдальні, ніж їхні – пересва-
рені, виховані в скромних гурто-
житках Варшави чи Києва – колеги 
з Польщі та України.

Лукаш Ясіна, Люблін, 
редактор інтернет-тижневика 

„Культура Ліберальна“
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проблем), виявляється, віднедавна 
є життєво необхідною потребою 
на всій території України.

Ніяк та братня мова та літера-
тура не може від нас відчепитися. 
І нащо їй чуже місце під чужим 
сонцем? Вона і так велика. Вона 
і так на сьогоднішній день займає 
левову частку в сільських (і міських) 
бібліотеках, котрі формувалися ще 
за батька Сталіна (бо хто нині дбає 
про бібліотеки?), і кожен охочий 
може взяти будь-яку книгу з брат-
ньої класики, здути з неї порохи 
(бо чи мають нині час на читання 
ті, хто залишився в селі: жінки, на-
робившись у себе на городі, або 
чоловіки, наносившись цементно-
го розчину на випадковій роботі, 
після сякої-такої чарки самогонки 
– новітньої валюти безпорадного 
селянина, доданої як обов’язковий 
атрибут взаєморозрахунків) і про-
читати при потребі. Невже існує 
страх, що ніхто до тих книг так і не 
добереться? Толстой із Чеховим, 
мабуть, образились би, якби знали, 
що їх нав’язують у такий спосіб. 

Звичайно, місце російських класи-
ків у світовій літературі смішно було 
б заперечувати (так само важлива 
роль Шекспіра і Данте, Бальзака 
і Сервантеса, Голсуорсі і Ремарка, 
Хемінгуея та Уїтмена, і нема кінця 
спискові), але ці класики не скрив-
джені увагою, тож треба проявити 
здоровий егоїзм і сказати: всі чудові 
книжки світу не можна читати за 
рахунок не менш чудових своїх, бо 
кількість годин у шкільній і вузівській 
програмі не безрозмірна, їх можна 
зекономити лише за рахунок інших 
предметів або інших персоналій: 
Шевченка і Лесі Українки, Франка 
і Коцюбинського, Багряного і Тичи-
ни, Плужника і Підмогильного і так 
далі... 

Бо з Росії, аби Чехову з Толстим 
було не нудно, валом валить вели-
чезна кількість російськомовного 
чтива. Вже й не цікаво, скільки 
мільярдів дає цей бізнес. А де ж та 
українська книжка з „розкішними“ 
тиражами по тисячі примірників? 
Як працює та тисяча у розрахунку 
на багатомільйонний народ? Чи не 
знущальна „полива“ – слова уряду 
про велику роль української літера-
тури в житті суспільства (йдеться все 
про ту ж нову концепцію літератур-
ної освіти)?

До глибини власної кишені
Щодо великої ролі питомої лі-

тератури, яка має на меті, як каже 

концепція, „формування нового 
покоління особистостей з високою 
гуманітарною культурою і грома-
дянською відповідальністю, необ-
хідністю збереження національної 
ідентичності...“, – то ось найсвіжі-
ший факт. Щойно оприлюднили 
цікавий список (за матеріалами 
сайту „Літакцент“): український 
уряд нарешті виділив гроші на 
книгодрукування в 2011 році. Сума 
становить 1 млн. 390 тисяч гривень. 
Скільки ж державно важливих тво-
рів вибрали на ці кошти експерти? 
Сотні і тисячі назв, у які не увібгати 
всю сьогоднішню творчу потугу 
українців? Всього лиш вісім. Вісім 
книг, з яких лише три стосуються 
української літератури. П’ятдесяти-
томник Івана Франка, із непомірно, 
за нинішніми мірками й способами 
українського книгодрукування, 
скромним кошторисом, не прой-
шов тестування. Не пройшли також 
Гоголь і Коцюбинський, а з ними 
й усі сучасні здобутки. Список книг, 
які претендували поповнити ряди 
щасливців – теж доволі випадковий, 
він засвідчує специфічний рівень 
ознайомлення з українською літе-
ратурою у Міністерстві економіки 
і Державному комітеті телебачення 
та радіомовлення, котрі й вирішили 
долю української книги у 2011 році. 
Фактично, за дужками таких обо-
рудок залишилася вся література, 
ще на один рік випавши з обігу. 
Оце і є справжня роль рідної пи-
семності для нашого уряду. 

Те саме й з мовою. Із обкладинки 
російського журналу мені показує 
зафарбованого навпіл жовтим 
і блакитним кольором язика якась 
людська голова середнього роду, 
що вистромилась із піску, поруч 
напис: „Украинский язык исчезнет 
до 2060 года“. З кожного кіоска 
на читача валом сиплеться росій-
ськомовна жовта преса (її в Україні 
– 80%). Чимало українських газет 
і журналів дивним чином пропали 
– і гроші ніби виділяються, і люди 
ніби місяцями працюють, а продук-
ції нема. Це політика чи бізнес? Чи 
якась афера? Чи все разом?

І ще: „Вибір мови навчання є важ-
ливою характеристикою демокра-
тичного суспільства“ (із концепції 
мовної освіти в Україні).

Іноземцеві важко зрозуміти, 
чому для людей, які у школі ви-
вчали державну мову, розуміють 
її, можуть у переважній більшості 
(але вперто не хочуть) нею гово-
рити, треба впроваджувати ще 

одну мову для міжнаціонального 
спілкування?

Яку мову виберуть батьки і учні? 
Перші – щоб мати менше клопоту 
за трьома своїми роботами, аби 
прогодувати і хоч якось вивчити 
других; другі – щоб навчання 
стало відчутно легшим? Звичайно 
ж російську. Причому це зовсім не 
стосуватиметься якихось міфічних 
„духовних ідеалів слов’янства“, 
а лише витіснення української мови 
та літератури зі шкіл та зі свідомос-
ті принаймні частини населення. 
Для початку. Але при цьому вини-
кає вперта думка: яка ще держава 
в світі так працює проти себе? 
Страшно, коли ти не в Європі, і не 
в Азії, а в якійсь смузі між терито-
ріями, де не діє закон, де кудись 
зникають мільйони, осідаючи по чу-
жих кишенях, коли тебе не питають 
або питають дуже лицемірно, що ти 
хочеш вчити, тим часом виписуючи 
поміж рядками поспіхом зліплених 
(щоб не спізнитися) постанов, но-
вий код впливу.

Але повернімося до дзеркала 
і ролі літератури. Колись на теле-
баченні я подавала проект „Апо-
логія дзеркала“ – захист літератури 
як відбитка дійсності, такого собі 
дублікату чи охоронного фонду 
історії. Захоче нам який-небудь 
професор чи сусід підправити пе-
ребіг подій, а ми беремо з полиці 
роман, наприклад, „Хутір“ Андрія 
Кондратюка, і кажемо: „Нічого 
у вас не вийде“, бо автор виписав 
свою трагічну історію століття (до 
речі, нема його у списку виняткових 
здобутків української літератури на 
державне асигнування 2011 року, 
він напросив грошей всього на 300 
примірників, які й залишилися прак-
тично непоміченими).

Скільки влада не говорила б, як 
нам добре живеться, ми оглядаємо-
ся довкола і бачимо безліч поганих 
прикладів.

Але однаково часи міняються. 
І тиражування пам’ятників, на якому 
сірий чи жовтий металевий чоловік 
показує рукою на Москву, скінчило-
ся. Їх навіть повикидали без жалю на 
більшості наших територій. 

„Якби ви вчились так, як треба, то 
й мудрість би була своя...“, – давно-
предавно писав Шевченко. Саме 
про присутність своєї, а не чужої му-
дрості у новітніх концепціях мовної 
та літературної освіти і йдеться.

 Теодосія Зарівна, Київ
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Кучма – Гонгадзе: 
Привиди минулого, 
чи тіні майбутнього

21 березня прозвучала інфор-
мація, що Генеральна Прокуратура 
України зацікавилась колишнім пре-
зидентом Леонідом Кучмою у справі 
вбивства журналіста Георгія Гонга-
дзе. Через два дні, 23 березня Кучма 
вперше з’явився у Прокуратурі, де 
йому висунули звинувачення у „пе-
ревищенні влади, дачі незаконного 
розпорядження посадовим особам 
МВС, яке призвело до вбивства жур-
наліста“. 

Офіційно справу порушили на 
підставі Статті 166 Пункту 3 Кримі-

нального кодексу 1960 року, що діяв 
на момент скоєння злочину проти 
Гонгадзе. Ймовірно, Кучмі нічого не 
загрожує, оскільки строк давності за 
цією статтею складає 10 років і минув 
ще восени минулого року. Тим не 
менше із зрозумілих причин ця подія 
мала ефект інформаційної бомби. 
Вперше в історії незалежної України 
перед судом постане український 
президент. Безумовно, справа викли-
кає чимало питань. Наприклад, чому 
справа Гонгадзе „виринула“ саме 
тепер і кого вона може торкнутися, 
навіщо це потрібне владі і які наслід-

ки для політичної системи України слід 
очікувати.

Політичний контекст
Смерть Георгія Гонгадзе у вересні 

2000 року стала своєрідним симво-
лом авторитарних тенденцій режиму 
Леоніда Кучми. На той момент Кучма 
лише розпочав свою другу каденцію, 
вигравши президентські вибори 
у листопаді 1999 року і випередивши 
суперника, лідера комуністів Петра 
Симоненка.

Шлях Кучми до перемоги був не-
простий. У 1994 році, представив-
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ши програму реформ, він переміг 
у виборах над першим президентом 
Леонідом Кравчуком. І хоча про біль-
шість з реформ влада забула, у 1996 
році Україна отримала Конституцію, 
провели монетарну реформу. З ре-
формуванням економіки було склад-
ніше. Не треба забувати так само 
про кризу 1997 року, яка спіткала 
Росію, що у свою чергу відбилося 
на Україні. Однак більш непокоїли 
негативні тенденції у політичній сис-
темі. З приходом до влади Кучми у 
владних коридорах створилася група 
на чолі з президентом, яка отримала 

назву „дніпропетровська сім’я“. Тоді 
ж з’явилися нові обличчя у владі. На-
приклад, прем’єр Павло Лазаренко, 
пізніше арештований і засуджений 
у США. Тенденції входження бізнес-
груп у велику політику унаочнилися 
під час парламентських виборів 1998 
року. Саме тоді масово почали купу-
вати або створювати політичні партії 
перед виборами. Тим самим на совісті 
у Кучми створення олігархічної системи 
в Україні. І до сьогоднішнього дня – це 
одна з головних проблем держави.

У 1999 році Кучма переміг, маючи 
надзвичайно слабку підтримку та по-

тенційно сильних конкурентів. Перед 
виборами найбільш небезпечними 
опонентами для Кучми стали четверо 
політиків, які створили передвиборчий 
союз. До тзв. „Канівської четвірки“ 
увійшли: Олександр Ткаченко, Євген 
Марчук, Олександр Мороз, Воло-
димир Олійник. Однак в останній 
момент, незважаючи на попередні 
домовленості щодо спільного канди-
дата від четвірки, Олександр Мороз 
відмовився підтримати кандидатуру 
Марчука. Власне ці два прізвища 
виявилися дуже важливими у справі 
Гонгадзе. Будучи генералом КДБ, 
саме Марчук провів трансформацію 
в СБУ. Без сумніву, він був добре по-
інформованим. Мороз, з яким Кучма 
і раніше мав непорозуміння, стане 
серед антикучмівської опозиції 2000 
року. У кожному разі розпад „Канів-
ської четвірки“ дозволив Кучмі реалі-
зувати сценарій, в якому лише він міг 
виступити як справжня альтернатива 
комуністичному реваншу. Сама ви-
борча компанія була переповнена 
компроматами та провокаціями. 
В підсумку, вибір був дуже обмежений 
і тому більшість проголосувала проти 
Симоненка. Кучма виграв. Недавній 
опонент Євген Марчук прийняв з рук 
Кучми пропозицію очолити Раду На-
ціональної Безпеки та Оборони.

Друга каденція Кучми розпо-
чинається з надіями на реформи. 
Президент висуває кандидатуру Ві-
ктора Ющенка на посаду прем’єра. 
Разом з ним в уряді з’являються Юлія 
Тимошенко та Юрій Єхануров. У за-
кордонній політиці Кучма постійно 
декларує прозахідний вектор – інте-
грацію з ЄС та НАТО. Однак ситуація 
змінилася разом з вибухом „касетно-
го скандалу“. Внаслідок цього Кучма 
втрачає підтримку на Заході, взамін 
Росія протягає руку з новим прези-
дентом Путіним на чолі. 

Гонгадзе
Георгій Гонгадзе – грузин по бать-

ковій лінії, пов’язаний з Україною від 
1989 року, коли приїхав на навчан-
ня до Львова. Політичний активіст 
у Грузії. Журналіст, якому вдалося по-
трапити на грузинсько-абхазьку війну 
з метою зняти документальний фільм, 
натомість довелось відкласти камеру 
і взяти у руки зброю. Важко раненого, 
його евакуювали з Сухумі, і він повер-
нувся на Україну. Він реалізує себе у 
різних журналістських проектах, щоб 
17 квітня 2000 року запустити в Інтер-
неті проект свого життя – „Українську 
правду“. Партнеркою у проекті стала 
нинішня головна редакторка видання 
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28 лютого У парламенті 
обговорюється пропозиція 
щодо надання права депутату 
голосувати за сусідів, 
законопроект підтримує 
голова регламентного комітету 
парламенту Володимир 
Макеєнко.

1 березня 55% населення 
України не довіряє президенту 
України Віктору Януковичу. 
Про це свідчать результати 
опитування, проведеного 
GfK Ukraine. Рейтинг 
президента постійно падає. Ті 
ж 55% вважають, що Україна 
у своєму розвитку рухається 
неправильним шляхом.

1 березня „Нафтогаз“ повернув 
компанії „РосУкрЕнерго“ 
близько 7 мільярдів кубометрів 
газу з 12,1 мільярдів кубометрів, 
які повинен повернути. 
Завершити повернення 
грошей „Нафтогаз“ має намір 
до кінця другого кварталу 
2011 року. НАК „Нафтогаз 
України“ завершила 2010 рік 
зі збитками 21 млрд. 431,345 
млн. гривень, тоді як у 2009 
році її чистий прибуток склав 
1 млрд. 258,645 млн. гривень. 

1 березня Слідчі Генпрокуратури 
надали Юлії Тимошенко 180 
томів кримінальної справи 
про виплату пенсій для 
ознайомлення. Водночас 
сама екс-прем’єр просить 
Генпрокуратуру дозволити 
їй відвідати Дніпропетровськ 
8 березня для зустрічі з мамою. 
Тимошенко також повідомила, 
що має намір знову просити 
дозвіл відвідати Бельгію.

1 березня Президенту Віктору 
Януковичу зробили операцію на 
правому колінному суглобі.

2 березня Міністр освіти і 
науки Дмитро Табачник вважає 
непотрібним зберігати школи, 
де навчається менше 40 дітей. 
Натомість він пропонує, щоб 
шкільні автобуси збирали 
дітей з 3-4 населених пунктів. 
За його ініціативою планують 
закрити чимало шкіл у сільській 
місцевості.

2 березня Апеляційний суд 
відмовив у задоволенні 
клопотання про те, що вбивство 
журналіста Георгія Гонгадзе 
було замовленим.

2 березня Колишній голова 
кримської компартії Леонід о
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– Олена Притула. Звідки Георгій Гон-
гадзе взяв перші гроші на реалізацію 
сайту? Не знала навіть Притула. 
В „УП“ з’явилися статті про людей 
влади, в тому числі про Кучму, але 
також про Євгена Марчука. На той 
час доступ до Інтернету був доволі 
обмежений, і на початку 2000 року 
сторінку відвідували близько 3 тисяч 
людей. Лише „касетний скандал“ ви-
кликав бурхливе зростання інтересу 
до видання (19 грудня 2000 року сайт 
„УП“ відвідали вже 80 тисяч осіб).

Наприкінці червня 2000 року 
Гонгадзе виявив, що за ним стежать. 
Він записав номерний знак машини 
і звернувся до Генеральної Про-
куратури. Виявилося, що машина 
зареєстрована на міліцію.

16 вересня 2000 року о 22.30 
Гонгадзе вийшов з редакції і пропав. 
Родина та знайомі одразу сильно за-
непокоїлися. 2 листопада того ж року 
у лісі біля селища Тараща Київської 
області було знайдено обезголовле-
ний труп. Одразу виникла підозра, 
що це тіло зниклого журналіста. Дру-
жина та знайомі впізнали Гонгадзе. 
Мати заперечувала. Голови так і не 
знайшли, і до сьогодні немає остаточ-
ної експертизи. Тіло, знайдене у та-
ращанському лісі, досі не поховане.

Мельниченко
Розмова Кучми з Кравченком:
Кучма: Шоб я не забув, є такий 

Гонгадзе...
Кравченко: Я щось прізвище таке 

чув.
Кучма: Ну, подонок, бля, высшей 

меры
Кравченко: Гонгадзе. Він у нас уже 

десь проходив...
Кучма: - Га?
Кравченко: Він проходив десь. 

Шукаємо.
Кучма: Значить, те що він пише весь 

час у якусь “Українську ж там правду” 
її в Інтернет шурує, розумієш. Ну хто 
його, фінансує хтось

Кравченко: (нерозбірливо)
Кучма: А головне треба його я ка-

жу запхать назад. Володя каже треба 
шоб чеченці його вкрали і вивезли йо-
го в Чечню на х... і викуп попросили”

Цей обмін словами між президен-
том Кучмою і тогочасним міністром 
внутрішніх справ Юрієм Кравченком 
був серед багатьох інших розмов на 
тзв. плівках Миколи Мельниченка. 
Саме їх оприлюднення спрово-
кувало чи не найбільший скандал 
незалежної України, відомий також 
як Кучмагейт. Майор Микола Мель-

ниченко був старшим офіцером 
безпеки головного управління Дер-
жавної служби охорони України. Як 
стверджує майор, протягом двох ро-
ків він записував розмови, що велися 
у кабінеті Леоніда Кучми. У листопаді 
2000 року Мельниченко втікає до 
США, де у квітні 2001 року отримує 
політичний притулок. 28 листопада 
2000 року, Олександр Мороз опри-
люднює записи майора.

Плівки містять записи розмов 
Кучми, тодішніх міністра внутрішніх 
справ Кравченка, шефа СБУ Леоніда 
Деркача, генерального прокурора 
Михайло Потебенька та шефа Ад-
міністрації президента Володимира 
Литвина, які обговорюють „про-
блему“ Гонгадзе. Президент Кучма 
одразу ствердив, що це фальшивка 
та провокація. Натомість кілька 
експертиз, проведених у Європі та 
США, підтвердили справжність голо-
су Леоніда Кучми. Однак, оскільки 
запис був ймовірно зроблений на 
цифровому диктафоні, неможливо 
встановити його автентичність.

Касетний скандал, як його охрести-
ли у медіапросторі, приніс величезні 
політичні наслідки. Проте слідство не 
поспішає з висновками. 27 лютого 
2001 року Генеральна Прокуратура 
України визнала факт смерті Георгія 
Гонгадзе і відкрила справу за статтею 
„Навмисне вбивство“. Практично 
зразу ж після цього Деркача та Крав-
ченко відправлено у відставку.

22 жовтня 2003 року новий гене-
ральний прокурор Святослав Піскун 
підписав ордер на арешт генерала 
міліції Олексія Пукача та оголосив, 
що розслідування наближається до 
завершення. Генерал Пукач, тодішній 
начальник Департаменту зовніш-
нього спостереження МВС України 
потрапив у поле зору Прокуратури 
після того, як в ході розслідування 
з’ясувалося, що саме його відомство 
вело стеження за Георгієм Гонгадзе. 
Генерала затримали на його робо-
чому місці та висунули звинувачення 
у зловживанні владою. Після цього 
відправили у відставку Генпрокурора 
Піскуна, а слідчу групу розформу-
вали. Самого ж Пукача у листопаді 
2003 року звільнили з-під арешту. 
Генерал зник і до червня 2009 року 
перебував у міжнародному розшуку.

Суд і недоторканість?
Здавалося б, що після Помаран-

чевої революції справу швидко роз-
яснять, адже новий президент Віктор 
Ющенко не раз підкреслював, що 
знайти вбивць Гонгадзе – „справа 
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Грач заявляє, що готовий у суді 
пред’явити докази корупції 
в КПУ.

2 березня Міністерство торгівлі 
США включило київський 
ринок „Петрівка“ до числа 17 
піратських ринків з продажу 
контрафактної продукції, що 
завдають найбільшої шкоди 
інтелектуальним правам у світі. 

2 березня Кабінет міністрів 
виділив частину зерна 
з державного резерву на 
виробництво масових сортів 
хліба. Ці кроки здійснюються 
з метою недопущення стрімкого 
зростання цін на борошно та 
хліб масових сортів.

2 березня Україна і 
Європейський Союз 
домовилися про врегулювання 
конфлікту, що виник після 
прийняття поправок до закону 
про держзакупівлі, через які 
Брюссель призупинив виділення 
Києву бюджетної підтримки. 
В Адміністрації президента 
вважають, що вже влітку 
Україна отримає 126 млн. євро 
в рамках заморожених програм 
Євросоюзу. В АП пообіцяли, що 
спірний закон буде змінений. 
Очікується, що буде спрощена 
процедура закупівель 
у природних монополій 
і створений механізм рамкових 
угод для регулярних закупівель 
товарів і послуг. 

3 березня Президент Віктор 
Янукович підписав указ, 
який скасовує обов’язкове 
застосування голографічного 
захисту документів і груп 
товарів. У пояснювальній 
записці до проекту указу 
говорилося, що прийняття 
цього указу зумовлене 
необхідністю зменшення 
фінансового навантаження 
на суб’єкти господарювання. 
В Україні діє 88 видів голограм 
для найрізноманітніших видів 
документів суворої звітності, 
які щороку закуповуються 
в інтересах держави 
в мільйонних екземплярах. 
Щороку на це витрачається 
8 млрд. грн.

4 березня На думку Фірташа, 
створення газового консорціуму 
нічого не дасть Україні. „Перше. 
Українська газотранспортна 
система в кращому стані, ніж 
російська. Друге. Цей проект 
передбачає об’єднання 
,Газпрому‘ з ,Нафтогазом‘. о

гл
яд

 п
о

д
ій

честі“. Втім, справа наштовхувалась 
на величезний опір. Усе вказує на 
те, що Ющенко пообіцяв Кучмі недо-
торканість.

Безпосередніх виконавців знайшли 
через кілька років. 15 березня 2008 
року Апеляційний суд міста Києва за-
судив звинувачуваних у вбивстві жур-
наліста співробітників МВС Миколу 
Протасова до 13 років позбавлення 
волі. А Валерія Костенка і Олексан-
дра Поповича до 12 років. 21 липня 
2009 року Служба безпеки України 
знайшла генерала Пукача. І не за 
кордоном, а у селі Молочки Чуднів-
ського району Житомирської області. 
Будучи безпосереднім виконавцем 
вбивства спільно з трьома подільни-
ками, Пукач вказав місце вбивства, 
де слідство знайшло рештки черепа, 
що могли належати Гонгадзе. В ході 
слідчих дій Пукач зізнався, що викону-
вав вбивство за наказом тогочасного 
міністра МВС Юрія Кравченка.

Хто, навіщо, наслідки
Але з Пукачем одна проблема 

– звинувачення на адресу Кравченка 
були вигідні багатьом. А сам екс-мі-
ністр вже нічого не міг ані підтвердити 
ані заперечити, оскільки 4 березня 
2005 року його знайшли мертвим 
на власній дачі у Конча-Заспі  – того 
самого дня, коли він мав офіційно 
у Генпрокуратурі дати свідчення по 
справі Гонгадзе. Слідство прийшло 
до висновку, що смерть Кравченка 
була самогубством. Очевидно, це 

одне з найдивніших самовбивств 
в історії. Адже Кравченко двічі стріляв 
у свою голову! А у ЗМІ з’явилася ін-
формація, що другий постріл здійсни-
ли з пістолету іншого калібру. Було 
чимало інших „чорних плям“ у смерті 
Кравченка, які криміналісти офіційно 
не зафіксували. Цікаво, що відомий 
професор судової медицини Микола 
Поліщук (колишній міністр охорони 
здоров’я України) у звіті про причини 
смерті Кравченка однозначно ствер-
див: фізично неможливо скоїти таке 
самогубство.

Кравченко не єдиний, чиїх по-
казань у слідстві ніколи не буде. 
22 липня 2003 року від інфаркту 
в одній з австрійських клінік помер ге-
нерал-полковник МВД Юрій Дагаєв. 
Практично одночасно у Централь-
ному госпіталі МВС впав у кому ге-
нерал-полковник МВС Едуард Фере. 
Не приходячи до свідомості він помер 
1 червня 2009 року. Дехто з оглядачів 
справи Гонгадзе вважає, що власне 
голоси цих генерал-полковників чути 
на плівках Мельниченка у розмові 
з Литвином. Обидва мали зустрітися 
з Пукачем у заміському ресторані 
у жовтні 2000 р.

27 вересня 2010 року помер Пе-
тро Опанасенко, перший заступник 
начальника Головного управління по 
оперативній роботі міліції Києва. Це 
він свого часу вів справу щодо сте-
ження за Гонгадзе. І саме він викрив, 
що номери машини, яка за журналіс-
том стежила, зареєстровані за відді-
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Hа думку свідків, Кучма був занепокоєний зникненням журналіста. Близький 
співробітник Кучми Володимир Горбулін вважає, що він не здатний на такий 
вчинок. Дехто звертав увагу, що вбивство журналіста може бути „здійснене“ під 
плівки.
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Але це передбачуване ,злиття‘ 
насправді буде просто 
поглинанням ,Нафтогазу‘ 
,Газпромом‘. Моя думка, 
– і я переконую в цьому 
і уряд, і президента, – що 
,Нафтогаз‘ треба виводити на 
фондовий ринок. За допомогою 
проведення IPO можна оцінити 
вартість ,Нафтогазу‘“. Він 
вважає, що на фондовому 
ринку може бути реалізовано 
20–25% акцій „Нафтогазу“, 
що принесе Україні близько 
20 млрд. доларів інвестицій. 
„Європейці братимуть участь 
в цьому процесі. І тоді наше 
державне підприємство не 
поглинатиметься, на відміну від 
запропонованого ,Газпромом‘ 
варіанту. Україна стане 
важливим і незалежним гравцем 
на світовій сцені“, – вважає 
бізнесмен, один із лідерів 
Партії регіонів. Пізніше голова 
правління „Нафтогазу“ Євгеній 
Бакулін заявив, що НАК планує 
протягом 1,5–2 років вийти на 
IPO.

4 березня Частка присутності 
представників влади в ефірі 
провідних українських 
телеканалів узимку складала 
84%. Такі результати 
моніторингу новин провідних 
телеканалів за грудень 2010 
року та січень–лютий 2011 року.

4 березня Глава Адміністрації 
президента Сергій Льовочкін 
володіє акціями кіпрської фірми 
„Oskaro Investments“. „У 2005 
році мною придбано 100% 
корпоративних прав компанії 
“Oskaro Investments” (Кіпр) на 
загальну суму 10 тисяч доларів 
(50 500 гривень) з метою 
інвестиційної діяльності“, 
– написав Льовочкін у відповідь 
на запит.

5 березня В Україні можуть 
почати літати шість лоу-
кост авіакомпаній. Серед 
них – російська „Авіанова“, 
ірландська „Ryanair“, арабська 
„FlyDubai“, німецька „Air Berlin“, 
словацька „Danube Wings“ 
і британський „Easy Jet“. „Так, 
у нас є плани почати літати 
в Україні. Однак українська 
сторона нам не дає дозволу. Ми 
ведемо переговори з вашою 
авіаційною адміністрацією, але 
безуспішно. У нас проблема 
в отриманні прав на польоти, 
в кількості рейсів, які ми хотіли 
б здійснювати“, – розповіла 
менеджер авіакомпанії „Air 
Berlin“. о
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лом столичної міліції, що займається 
стеженням за підозрюваними, і яким 
керував Олексій Пукач.

 
Чи дійсно Кучма був замовником? 
На це немає прямих доказів ані на 

записах Мельниченка, ані в інших 
джерелах. Навпаки, на думку свідків, 
Кучма був занепокоєний зникненням 
журналіста. Близький співробітник 
Кучми Володимир Горбулін вважає, 
що він не здатний на такий вчинок. 
Дехто звертав увагу, що вбивство 
журналіста може бути „здійснене“ під 
плівки. В інтерв’ю 2008 року Горбулін 
підкреслює, що варто задуматися, ко-
му вигідний скандал з Гонгадзе. „Ка-
сетний скандал“ дійсно обеззброїв 
Леоніда Кучму. Далі була не стільки 
політика, скільки гра на виживання. 
Росія простягнула Л. Кучмі руку і він 
її прийняв“, – казав Горбулін. Тим 
часом в оточенні Кучми зменшилася 
кількість прихильників прозахідно-
го курсу. Варто пам’ятати, що на 
плівках Мельниченка фігурує інший 
скандал, пов’язаний ніби з продажем 
Кольчуг (радарної системи), що ви-
явилося неправдою.

Колишній шеф СБУ Леонід Деркач 
рішуче відкидає версію про участь 
чужих спецслужб у справі Гонгадзе 
та мельниченківських плівках. Однак 
на думку Деркача, підслухування 
кабінету Кучми „було добре сплано-
ваною і підготовленою операцією, 
в якій екс-охоронник грав далеко не 
головну роль“. Горбулін погоджується 
з такою оцінкою і задається питан-
ням, хто стояв за операцією? На його 
думку важко повірити, що управління 
охорони. „І доки відповідь на питання, 
хто дійсно є автором і виконавцем цієї 
операції, не буде знайдена, говорити 
про ефективність системи безпеки 
в країні передчасно“.

Важливо знайти не лише замов-
ників справи Гонгадзе, але й замо-
вника плівок Мельниченка. Якщо 
відкинути „зовнішні“ фактор, серед 
потенційних ініціаторів згадували 
Євгена Марчука. З цією тезою 
виступив колишній офіцер ФСБ 
Алєксандр Литвиненко (той самий, 
що помер у Лондоні внаслідок 
отруєння плутонієм), посилаючись 
на розмови з Мельниченком. Цю 
ж думку висловили люди, пов’язані 
з російським олігархом Борисом 
Березовським. Версії вочевидь бра-
кує доказів, а тому виникає питання: 
чи не йдеться про спосіб відволікти 
увагу? Не до кінця з’ясована роль 
самого Олександра Мороза та 
його мотиви.

Серед „традиційних“ потенційних 
винуватців поряд з Кучмою є Володи-
мир Литвин. На думку майора Мель-
ниченка, Литвин несе таку ж відпо-
відальність, як і Леонід Данилович. 
„У справі Гонгадзе він використав 
Леоніда Даниловича“. На думку 
майора, Литвин хотів здійснити пере-
ворот і очолити країну. Та й вдова 
міністра Кравченка переконана, що 
Кучма не міг бути серед замовників, 
і що швидше Литвин відіграв ключову 
роль. Чи звинуватять теперішнього 
спікера парламенту? Скоро дізна-
ємося.

Цей неочікуваний поворот у справі 
Гонгадзе невідворотно наштовхує на 
думку: які мотиви нинішньої влади? 
Адже судова система підпорядкована 
Адміністрації президента. На думку 
багатьох спостерігачів, це спосіб від-
вернути увагу громадян від реальних 
проблем. Оскільки соціально-еконо-
мічна ситуація погіршується. Ця спра-
ва мала би переконати і закордонних 
спостерігачів, що перед українською 
Фемідою усі рівні. Історія безпосе-
редньо вдарила по Юлії Тимошенко, 
яка перебувала з візитом у Брюсселі. 
А тому можна сміливо припустити, що 
час вибрали не випадково.

Чому Янукович „здав“ Кучму? 
Варто згадати, що після другого 

туру виборів у 2004 році між Яну-
ковичем і Кучмою відбувся конфлікт. 
Можливо, Віктор Федорович усе 
ще пам’ятає, як свого часу (замість 
підтримати його кандидатуру) Кучма 
погодився на переговори за круглим 
столом. Перед повтором другого 
туру Янукович критикував Кучму. От-
же, йдеться про суто психологічний 
момент. І що найважливіше, як зізна-
ється Мельниченко, на плівках немає 
нічого, що могло би заплямити само-
го Януковича. Це зрозуміло, оскільки 
лише у 2002 році його призначили 
на посаду прем’єра. І тут закладена 
наступна проблема. Янукович може 
скористатися справою Гонгадзе для 
зведення власних рахунків. Однак ре-
ально наблизитись до її розв’язання 
можливо лише за однієї умови. Роз-
плутати клубок політично-бізнесових 
зв’язків, що стоять за системою, ство-
реною у роки Кучми. Одним словом, 
усього того, що відбулося в україн-
ській політиці тоді і далеко від камер. 
Це надзвичайно важливе, адже до 
сьогоднішнього дня Україна (незва-
жаючи на Помаранчеву революцію) 
не звільнилася від цього баласту.

Петро Андрусечко, Познань
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7 березня Одеська міськрада 
зобов’язала держустанови під 
час урочистих заходів до Дня 
Перемоги й Дня звільнення 
Одеси використовувати копії 
Прапора Перемоги – прапора 
СРСР.

7 березня За версією 
американського видання 
„Business Insider“ Україна 
є шостою у списку з 18 країн, 
яким загрожує дефолт. У своїх 
оцінках експерти виходили 
з розміру зовнішнього боргу, 
а також фінансової і політичної 
стабільності в країні. 

8 березня Обігравши італійську 
„Рому“, донецький „Шахтар“ 
уперше в історії потрапив до 
¼ Ліги Чемпіонів.

8 березня Більше чверті жінок 
в Україні мають вищу освіту. 
Та попри більшу освіченість, 
слабка стать частіше 
скаржиться на здоров’я та 
втому від життя. Такі дані надав 
Київський міжнародний інститут 
соціології. Середній вік жінок 
у нашій країні становить 42,6 
років, а чоловіків – 37,3 років.

8 березня П’яний водій, не 
впоравшись з управлінням, 
зніс частину огорожі навколо 
Верховної Ради та врізався в її 
будівлю.

9 березня У міжнародному 
туристичному рейтингу Україна 
опустилася на 8 позицій і тепер 
займає 85 місце між Намібією 
і Гватемалою. Складає рейтинг 
конкурентоспроможності 
туристичного ринку організація 
„Всесвітній економічний 
форум“. У європейському 
регіоні Україна випередила 
тільки Вірменію, Боснію 
і Герцеговину та Молдову. 
„Враховуючи їх слабкий 
розвиток, ці країни потребують 
значних інвестицій для 
модернізації інфраструктури, 
необхідної для підтримки 
сфери туризму і подорожей“, 
– зазначають укладачі рейтингу. 
Законодавство, що регулює 
туристичну галузь, не дало 
Україні піднятися вище 64 місця 
в цій позиції. Ще гірше йдуть 
справи з безпекою – 82 місце. 
Міжнародні експерти розвіяли 
ілюзії і з приводу багатого 
людського, культурного і 
природного потенціалу України. 
За цим показником Україна сто 
вісімнадцята. Автори рейтингу 
трохи підсолодили пігулку, о

гл
яд

 п
о

д
ій

Анатолій Луценко: 
„Маркери існування 
нової сили – це не 
обличчя нового 
лідера, а ідеологічна 
ідентифікація“
Анатолію, як ти ставишся до проекту 
„спілкування президента з наро-
дом“, підготованого командою Яну-
ковича?
Я такий формат не сприймаю. Його 
організація будується на тому, щоб 
задати зручні запитання. Це все. І не 
думаю, що навіть у вік інформаційних 
технологій інтерактив виправданий. 
Президент може обмежитись звер-
неннями до нації, в яких можна ви-
класти кілька ключових пріоритетів 
розвитку. Це сприймається краще.

У Росії це зробили більше для 
Заходу, а також, щоб показати, що 
є громадянське суспільство, яке про-
сто придумали. Однак у нас воно 
ще є, справжнє. 

Оцінюючи рік президентства Януко-
вича, що, на твою думку, вдалося 
зробити його команді?
Голосуючи за Януковича, виборці 
чекали консолідації влади. І він її 
консолідував у той спосіб, який він 
розумів. Будучи в опозиції, Янукович 
наспостерігався за помилками свого 
попередника, і прийшовши до влади, 
поставив прем’єром Азарова. З йо-
го українською мовою, у Азарова 
абсолютно немає жодних шансів 
стати українським політиком. Це 
людина, яка має амбіції виключно по 
лінії посад, а як політик – абсолютно 
немає шансів. За що його Кучма на 
нарадах, я це пам’ятаю, вічно підче-
плював: „У всіх українців податкова, 
а у вас, Микола Янович, налогова“. 
Новій владі помилки помаранчевих 
абсолютно не потрібні. Тому й відмі-
нили зміни до Конституції з 2004 року 
через Конституційний Суд. (Свого ча-
су таку ж відміну готував і Ющенко, 
були зібрані підписи депутатів.) Тепер 
це повністю моноканальна влада. 
В якої, однак, немає розуміння, як ке-
рувати. При Кучмі авторитаризм мав 
певну логіку, якщо не брати останній 
рік з Медведчуком. Коли Леонід 

Данилович йшов на другий термін, 
казав, що його головна помилка – це 
Лазаренко, але водночас він не по-
мічав іншої помилки – Медведчука. 
Якщо не брати її до уваги, викорис-
тання Кучмою владної вертикалі 
було спрямоване на консолідацію 
еліт в ім’я якогось курсу. При Кучмі 
фракція Партії регіонів голосувала 
за закон про зовнішню політику, де 
було написане чорним по білому 
– НАТО. Не лише євроатлантична 
інтеграція, а саме НАТО.

Насправді зараз влада не зможе 
скористатися багатьма цими меха-
нізмами, хоча вся конфігурація така 
ж сама. І провести Конституційну 
реформу в Україні – це її головне 
завдання. Зробити місцеве самовря-
дування за європейським зразком. 
Адже у нас тепер самоврядування 
є лише в містах.

Але це означає децентралізацію, на-
скільки це вигідно владі?
Знаєте, коли у 2005 році я був у групі 
віце-прем’єр-міністра і ми їздили по 
регіонах, найбільший спротив адмі-
ністративно-територіальній рефор-
мі був у Центрі України і на Заході. 
А ось на Сході – Дніпропетровська, 
Луганська області – були „за“. Во-
на потрібна, це розуміє і частина 
оточення Януковича, яке в дійсності 
неоднорідне. Навіть у політичному 
плані відомо: якщо ти хочеш зняти 
напругу в певному моменті, про-
фінансуй нижчий рівень. На цьому 
ж все будується. У нас немає жод-
ного бюджету, який розміщений 
в Інтернеті і з яким можна озна-
йомитись, як у Польщі, наприклад. 
У нас усе через вертикаль. Звідси 
корупція.

Які основні проблеми, пов’язані з ре-
алізацією реформи самоуправління?
Автори Конституції 1996 року бачи-
ли місцеву державну адміністрацію 
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виставивши Україні високий 
бал за таким показником, 
як „здоров’я та гігієна“ 
– 17 місце і „доступність ринків“ 
– двадцяте.

10 березня 63,3% українців 
не підтримують повернення 
до Конституції 1996 року 
й висловлюються за зміну 
виборчої системи. Про це 
свідчать дані опитування, 
проведеного Лабораторією 
законодавчих ініціатив і 
компанією TNS в Україні. При 
цьому 36,5% респондентів 
підтримали посилення 
президентської влади. 
Майже половина опитаних 
(48,9%) висловилися проти 
введення змішаної системи 
на парламентських виборах. 
При цьому вони визнали, 
що пропорційну систему із 
закритими списками необхідно 
змінити.

10 березня Жоден із 
українських вищих навчальних 
закладів не увійшов до рейтингу 
Топ-200 світових вузів за 
рівнем репутації, складеного 
британською газетою 
„The Times“.

10 березня Український депутат 
і бізнесмен Ринат Ахметов став 
39-м у рейтингу мільярдерів 
американського журналу 
„Forbes“ за 2011 рік і першим 
серед українців у цьому списку. 
Статок Ахметова експерти 
оцінили у $16 млрд. Протягом 
останнього року його статки 
збільшились у 5 разів. Як 
свідчить рейтинг найбагатших 
людей України 2011 року 
часопису „Фокус“, кількість 
українських мільярдерів зросла 
до 21. 

11 березня 40% українців 
вважають можливими в Україні 
масові антиурядові виступи, 
аналогічні північноафриканським 
і близькосхідним. 48% опитаних 
вважають, що в України в цілому 
неможливе повторення таких 
подій. Молодь до 30 років 
виявляє до подій у Північній 
Африці менший інтерес (56%), 
ніж представники середнього 
віку – 30-50 років (68-69%) 
і люди, старші 50 років (70-74%).

11 березня Сенсаційним 
третім місцем завершилася для 
України чоловіча естафетна 
гонка на чемпіонаті світу 
з біатлону!о
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як префекта, як представницький 
орган центральної влади, що за-
ймається виключно контролем ді-
яльності місцевого самоврядування. 
Це вже потім прийняли додаткові 
закони, наприклад, про місцеве 
самоврядування, в яких перекрутили 
повноваження, дані Конституцією. 
Є дві моделі. Одна більш революцій-
на і вимагає політичної волі. А друга 
більш спокійна.

Революційність першої моделі 
у тому, що ціна питання – мінімаль-
на кількість громади. Це дуже велика 
проблема, оскільки у нас громадами 
є села, де живуть 500–600 людей. 
У Данії, наприклад, на 2005 рік 
мінімум 7 тисяч у громаді. У Польщі 
– 3  тисячі. А друга проблема – це 
райони. Поляки, коли робили ре-
форму, скасували деякі воєводства. 
А у нас, в принципі, по областях дис-
пропорція, наприклад, між Черні-
вецькою і Донецькою. У нас в одній 
області можуть бути мікроскопічний 
і величезний райони. Виявляється, 
у 1930-і рр. комуністи додумалися 
„нарізати“ райони за кількістю ко-
муністів.

Другий, більш спокійний варіант – 
збільшити до двох тисяч мінімальний 
розмір громади. В усіх варіантах лік-
відувати голів районних адміністра-
цій (адже це постсовок, або навіть 
Ukraine-винахід). І щоб не викликати 
обурення, існуючу матрицю залити 
муніципальними повноваженнями. 

Минулого року ти якось сказав, що 
команда Януковича – це надовго.
Так, я сказав, що вони точно про-
тримаються першу каденцію. Хто 
зараз може посунути Януковича? 
Опозиція роздрібнена. З чого 
почала формуватися в Україні 
опозиція, яка перемогла? З „На-
шої України“? А що це таке? Це 
не партія, це блок, куди брали всіх 
абсолютно за політтехнологічним 
принципом. Так само взяли НРУ та 
УНР, „Реформи і порядок“. Але ніхто 
не задає собі запитання, що там 
робить одіозний Щербань? А тому 
що політтехнологи сказали: „Віктор 
Андрійович, якщо ви програєте ви-
бори у рідній області, це вам не на 
руку“. Тому і Щербань там був. Усе 
побудоване на синергії. Юлія Воло-
димирівна дуже добре зрозуміла: 
коли виробляється синергія, іде рух, 
який забезпечує результат. А якщо 
його немає, то і результатів немає. 
Тому вона і почала кричати: „Ой, 
а мене посадять“. Потім ідіотська 
„Сила народу“ з маргінального по-

літика зробила її номером два після 
Ющенка. Але Тимошенко не може 
об’єднувати по своїй природі. Вона 
хоче всіх партнерів обманути, але 
щоб обманути, все одно треба про-
йти шлях об’єднання.

Таке враження, що в Україні стра-
шенно багато лідерів, особливо 
в опозиції.
Тоді так само було. А потім при-
думали, що Ющенко неповторний 
і успішний прем’єр.

Тобто, вихід такий – робити так само, 
як і тоді?
Вихід один – об’єднатися тим, хто 
ідеологічно близький. А у нас немає 
ідеологічних проектів. Тому наше 
опозиційне середовище не може 
нічого протиставити команді Януко-
вича. При тому, що у Регіонів уже 
реально чотири конкуруючі центри, 
які по-різному дивляться на геопо-
літичний та геостратегічний вибір 
України. Ми все це знаємо, і ніби 
й преса знає. Але партія нормально 
існує, розвивається, поповнюється 
так званими перебіжчиками. Я, до 
речі, так їх не називав би, адже 
у кожного є свої мотиви. Коли до 
Тимошенко йшли перебіжчики, вона 
казала, що „ми беремо олігархів на 
перевиховання“. Це її цитата. Пере-
виховали, називається.

Я переконаний, що все має ба-
зуватися на ідеології. І маркери іс-
нування нової сили – це не обличчя 
нового лідера, а ідеологічна іден-
тифікація. Ну, яка ідеологія „Бать-
ківщини“? Немає жодної. Спочатку, 
наскільки я її пам’ятаю, це була 
ліва партія. Потім, завдяки таланту 
Тимошенко, зазвучали слова про 
солідаризм. (Це основа фашист-
ської системи в Італії при Муссоліні 
– корпоративна культура тощо.) 
Імперативний мандат, який вона 
пробивала – це також солідаризм. 
Очевидно, коли  Григорій Немиря 
зайшов у безпосереднє спілкування 
з нею (будучи людиною, що геніаль-
но розуміється на зовнішній політиці, 
розуміє, хто за що в Європі відпові-
дає, безпосередньо знайомий з ни-
ми), він сказав їй: „При всій повазі до 
вас, про ваші лівацькі дурощі треба 
забути і про солідаризм також, бо 
за це можуть в Європі і в тюрму 
посадити“. Відповідно, виникла 
„Батьківщина“ з нальотом україн-
ської консервативності. Відповідно, 
й Юлію Володимирівну перевдягли 
– вишиваночку їй одягли, косу в ін-
ший бік заплели. 
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11 березня Цього року на 
приватизацію планується 
виставити дві генеруючі компанії 
й не менше п’яти обленерго.

11 березня Фонд державного 
майна продав компанії „ЕСУ“ 
(дочірня компанія австрійського 
інвестиційно-фінансового 
консорціуму EPIC) 92,79% акцій 
телекомунікаційної компанії 
„Укртелеком“ за 10,575 млрд. 
гривень. 

11 березня Експерти 
прогнозують чергову хвилю 
еміграції з України. „Валізні“ 
настрої особливо відчутні 
серед молоді. Згідно з даними 
дослідження Міжнародного 
інституту освіти, культури 
та зв’язків з діаспорою 
Національного університету 
„Львівська політехніка“, 
проведеного 2010 року, 49% 
опитаних молодих людей до 
30 років заявили, що хочуть 
виїхати з України на постійно. 
Трохи менше – 47% виїхали 
б з метою працевлаштування. 
Ще кілька років тому українці 
їхали закордон, аби заробити 
на освіту дітей чи на відкриття 
бізнесу, нині ситуація змінилася.

12 березня З 1 вересня 
в школах буде введено новий 
підручник з історії України для 
11 класу, – заявив міністр освіти 
Дмитро Табачник. За словами 
міністра, в підручник внесені 
деякі зміни, що стосуються 
національного визвольного руху 
часів Великої Вітчизняної війни. 
„Термін “Велика Вітчизняна 
війна” всюди відновлено. Про 
ОУН–УПА мова йде також, але 
картина об’єктивна“, – сказав 
міністр. „Був радянський 
партизанський рух, скільки там 
брало участь людей, і які втрати 
він завдав гітлерівцям. І був 
націоналістичний партизанський 
рух, скільки в ньому брало 
участь людей, і які він завдав 
втрати гітлерівцям“, – пояснив 
Табачник. „Які втрати завдав 
радянським військам – про це 
навряд чи буде в підручнику“, 
– додав він.

12 березня Державний 
оператор з експорту зерна 
ТОВ „Хліб Інвестбуд“ продає 
пшеницю і кукурудзу виключно 
трьом офшорним компаніям: 
„Victoria Alliance“, „Alteron 
Limited“ та „Restex Alliance“. 
Про це пише „Дзеркало тижня“. 
За попередніми оцінками, 
лише на різниці внутрішніх о
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В Україні останнім часом проводили 
паралелі з подіями у Північній Афри-
ці. Ти  провів би такі аналогії?
Є такі паралелі. Але розумієш, в якій 
вони площині? Вони лежать виключ-
но у площині дозрівання суспільства. 
А що можна сказати про Північну 
Африку? (Я, до речі, жив там у ди-
тинстві чотири роки). Там була за-
стосована вірусна технологія, коли 
відбувається постійна маніпуляція 
громадською думкою через ЗМІ. 
Вона частково була застосована 
у нас. В Україні, на відміну від Росії 
(на чому завжди горять російські 
політтехнологи, які переконані, що 
вплив „ящика“ на українців анало-
гічний російському), нічого з цього 
не спрацьовує. У нас переконання, 
що потрібно йти на вибори, йде не 

з телевізора, а мотивується думкою 
батьків, друзів тощо.

А що у Північній Африці? Це дуже 
закриті суспільства в інформацій-
ному плані. Тому, власне, їхні події 
і назвали революцією „Фейсбука“. 
А ось реалізація – це типово араб-
ський варіант: силові речі, кров.

Це для українського суспільства не-
притаманне, здається.
Подивись на нашу революцію. Одна 
з журналісток сказала, що ми пере-
творили революцію на бразильський 
карнавал. Український бунт – це не 
бунт Пугачова, який страшний. Це 
бунт республіки. Це Махно! Українці 
організуються. Якщо українці беруть 
рушницю – вони йдуть захищатися 
від злодіїв, але не йдуть нападати. 
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АНАТОЛІЙ ЛУЦЕНКО – політолог і політтехнолог, директор GMT GROUP 
(політичний консалтинг та піар). З 1998-го по 2001 рік працював у 
Адміністрації Президента України Леоніда Кучми. Згодом став заступником 
керівника апарату політичної ради блоку Віктора Ющенка „Наша Україна“. 
З 2002-го по лютий 2005 року очолював Оперативну службу Центрального 
штабу президентської кампанії Віктора Ющенка. У наступні роки працював 
керівником групи радників віце-прем’єр-міністра України та головою 
Аналітичного департаменту Центрального штабу „Нашої України“. На виборах 
2007 року був заступником керівника оперативного департаменту виборчого 
штабу блоку „Наша Україна – Народна Самооборона“. Автор монографії 
„Метаморфози української еліти (1569–1649рр.)“, яка вийшла у 2000 році.
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цін на пшеницю та кукурудзу 
на час укладання контрактів 
і нині діючих цін у світі, Україні 
завдано прямих збитків на 
24,5 млн. доларів, зазначає 
видання. Враховуючи обсяг 
експортного контракту, три 
вказані офшорні компанії 
отримали ще 21 млн. доларів. 
Тобто, ХІБ допоміг їм сумарно 
заробити 56 млн. доларів. 
Водночас, „Хліб Інвестбуд“ 
і сам мінімізував податок на 
прибуток: ТОВ з оборотом 
за 2010 рік 1,4 млрд. гривень 
сплатило лише 700 тис. гривень 
податку на прибуток.

13 березня Жіноча збірна 
України виграла срібну медаль 
в естафеті 4x6 км на чемпіонаті 
світу в Ханти-Мансійську.

14 березня „У лютому 2011 
року 46,9% громадян повністю 
не підтримували діяльність 
уряду“, – заявив директор 
соціологічної служби Центру 
ім. Разумкова Андрій Биченко, 
зазначивши, що рік тому 
очікування населення були 
позитивними. За даними 
соціолога, із 22 сфер життя 
в Україні лише у двох рівень 
відповідей респондентів 
„покращилося“ не є нижчим, ніж 
рівень відповідей „погіршилося“. 
Ці сфери – становище 
російськомовного населення 
і міжнаціональні відносини.

14 березня Україна вже не 
входить до чільної десятки 
світових експортерів зброї, 
а займає 12 місце. 

16 березня 47% українців хотіли 
б збереження Радянського 
Союзу. Про це свідчать 
результати опитування, 
проведеного компанією 
„Research&Branding Group“ 
з 1 по 9 березня 2011 року. 
У регіональному розрізі 
прихильників збереження 
СРСР більше серед жителів 
Південного Сходу (61%) і людей 
старшого покоління (60%), 
а прихильники незалежності 
переважають серед жителів 
Західної України (82%) і молоді 
(59%).

16 березня Європейські 
авіакомпанії не отримають 
вільного доступу до 
українського ринку, поки ЄС не 
скасує візи українцям. Про це 
розповів віце-прем’єр-міністр 
Борис Колесніков. За його 
словами, пускати в Україну о
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Всі розуміють, що ескалації не буде. 
Її завжди приносили ззовні. Та навіть 
уся історія козацьких повстань  – та-
бір, поле, пішки – ось уся тактика. 
Козаки-кіннотники – це міф.

Тобто революційного спалаху очіку-
вати не варто…
Ну ось, наприклад, останні події, які 
назвали Податковим Майданом. Це 
був фарс. Там виключно про політи-
ку йшлося. Адже Майдани і револю-
ція не робляться людьми, що стоять 
на ринку. Громадянське суспільство, 
яке виходить на протест, не ділиться 
на тих, хто стоїть на ринку і тих, хто 
сидить в офісі. Зверни увагу на ре-
акцію киян або, наприклад, війська 
у 2004 році. Ніхто навіть не думав 
застосовувати війська. На Майдані 
під час Кучми гарячі голови кричали, 
що давайте застосуємо війська. 
А що я бачив? На вулиці Банковій 
стоять неозброєні внутрішні війська, 
без палиць, усі колишні нацгвар-
дійці. Ось ми з одним спілкуємося, 
і питаю, чого вас так слабенько 
одягнули? А він каже (ось тобі, до 
речі, й український офіцер): „Я знаю, 
скільки часу ми можемо тут висто-
яти. Є певні закони, написані не 
нами. При такому співвідношенні, 
ми відступаємо кожні півгодини. Ось 
дійдемо до автобусів і поїдемо. Тут 
мої власні діти стоять, не дай Бог за-
чеплять їх“.

А як тоді бути з даними міжнародних 
досліджень, що показують високий 
рівень авторитаризму в Україні?
Так, подібна небезпека є, коли в по-
страдянських державах будуються 
президентські моделі. Адже прези-
дентська модель у пострадянських 
країнах провокує авторитаризацію 
влади. Наприклад, Аскар Акаєв 
(колишній президент Киргизії, який 
втратив владу внаслідок Революції 
Тюльпанів у 2005 р.) може бути ре-
альним інтелігентом, професором, 
але все одно – залишається підла-
бузництво.

Це проблема менталітету?
Еліти. Це постсовок. Усі українці 
трошки з образою дивляться тепер 
на Європу. Був дуже великий плю-
вок з боку Євросоюзу – прийняти 
Болгарію і Румунію, особливо Ру-
мунію, і не прийняти Україну. Руму-
нія була внутрішньо аграрною по 
своїй філософії, але подала заявку 
і її прийняли. Була політична воля. 
А ось в Україні не було тих мінусів, 
що мала Румунія, а нас не прийняли. 

Це вдарило навіть по помаранчевій 
владі. Особливо Західна Україна 
була надзвичайно розчарована. 
Ми відстаємо в організації влади, 
але це не проблема, її можна по-
міняти. Справжня проблема у нас 
– це корупція. Тут ми провалюємося. 
Але і в старій Європі є країни, де по-
казники корупції не менші. Але вони 
недоторкані. 

Насамкінець – короткий підсумок 
української незалежності. Плюси 
і мінуси.
Почнемо з недоліків. Чого не вдало-
ся досягнути в перші роки незалеж-
ності. Не вдалося запустити нову 
еліту у владні кабінети. Ці шляхи 
пройшли Латвія, Литва, Польща, 
Чехія, Словаччина. Я переконаний, 
що тоді до громадянської війни не ді-
йшло би. Зрештою, нова еліта довго 
не протрималася б, я переконаний. 
Проте їй вдалося б зробили повне 
ціннісне перезавантаження. Адже 
ціннісні коріння української корупції 
лежать у ментальності української 
партійної комуністичної системи. 

Другий момент – це, звичайно, 
проведення приватизації. Не вда-
лося також задати демократичний 
імпульс розвитку державності. Тому 
і відбувся Майдан. Суспільству 
вдалося самоорганізуватися. Ме-
ні здається, навіть і тепер, попри 
авторитаризацію, цей імпульс не 
можна погасити. Могильов хоча 
й робить якісь недоладності, або 
пан Хорошковський з СБУ, їм не 
вдається. Українські есбеушники не 
вміють цього робити. А від КДБ часів 
Марчука залишилося мало кадрів 
середньої ланки.

Що вдалося? По-перше, відстоя-
ти державність, зафіксувати її. Осо-
бливо у Криму. Я переконаний, що 
це заслуга Леоніда Даниловича. На 
етапі 1990-х років вдалося відсікти 
бандитизм від влади. Той самий бан-
дитизм, який в деяких регіонах Росії 
перемагав і сидів у владі буквально 
до пізнього Єльцина. А як каже ба-
гато фахівців, завдяки колишньому 
міністру внутрішніх справ Юрію 
Кравченку вдалося фізично знищити 
бандитизм, і відсікти від влади.

Мені здається, позитивне також 
– передача влади. Це зробив і Крав-
чук, і Ющенко. А ось, що турбує 
мене сьогодні – це роздробленість 
опозиції і відсутність правового поля 
для розвитку країни.

Спілкувався Петро Андрусечко, Київ
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іноземних авіаперевізників 
невигідно, оскільки тоді 
українські авіакомпанії 
залишаться без роботи.

16 березня Слідчий в особливо 
важливих справах Генеральної 
прокуратури надав дозвіл екс-
прем’єру Юлії Тимошенко на 
виїзд до Брюсселя.

17 березня ВАТ „Об’єднана 
авiабудiвна корпорацiя“ 
i державний авіабудівний 
концерн „Антонов“ підписали 
в Москві договір купiвлi-
продажу 50% частки 
в статутному капiталi ТОВ 
„Керуюча компанiя “ОАК–
Цивiльнi лiтаки”“, на базi якої 
пiсля проходження необхiдних 
корпоративних процедур буде 
створено спiльне росiйсько-
українське підприємство „ОАК–
Антонов“.

17 березня Рівень викиду 
радіації на японській АЕС 
„Фукусіма“ – це 5% від 
Чорнобиля. Про це повідомив 
міністр надзвичайних ситуацій 
Віктор Балога.

17 березня Нещодавно голова 
держкомпанії „Укртранснафта“ 
Олександр Лазорко отримав 
право оперативного 
розпорядження нафтовою 
магістраллю „Одеса–Броди“. 
Оскільки цей менеджер 
довго та плідно співпрацює 
з групою „Приват“, можна 
припустити, що відтепер ця 
нафтова магістраль буде 
працювати з урахуванням 
інтересів дніпропетровських 
бізнесменів під керівництвом 
Коломойського. В серпні 
2009 року Коломойський 
домігся призначення  Лазорка 
главою держкомпанії 
„Укртранснафта“, що оперує 
всіма нафтопроводами країни, 
включаючи „Одеса–Броди“. 
Очевидно, що головною метою 
дніпропетровців є використання 
цього трубопроводу для 
постачань нафти на НПК 
„Галичина“ і „Нафтохімік 
Прикарпаття“.

17 березня Національна 
рада з питань телебачення 
й радіомовлення передала 
одразу 55 частот маловідомій 
компанії „Новий обрій“. Як пише 
газета „Комерсант-Україна“ 
з посиланням на учасників 
ринку, так багато частот одній 
компанії за останні 10 років 
ще не виділялося. Голова о
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Формування нових стосунків між 
Росією та НАТО – перш за все у сфері 
протиракетної оборони – знову від-
бувається під акомпанемент повного 
нерозуміння майбутньої ролі України 
в цьому глобальному розкладі.

Після минулорічного саміту НАТО 
в Лісабоні Росія і Альянс не при-
пиняють переговорів з приводу 
облаштування глобальної системи 
протиракетної оборони. Потроху 
стало зрозуміло, що тієї єдності 
й прозорості у підходах, які можна 
було спостерігати під час саміту, 
між сторонами наразі немає. Хоча 
до червневої зустрічі Ради Росія–
НАТО, де планується оголосити по-
чаток практичних кроків у створенні 
глобальної системи ПРО, ще є час, 
уже зараз зрозуміло, що обіцяного 
прориву у відносинах не буде.

Генеральний секретар НАТО 
Андерс Фог Расмуссен уже кілька 
разів від початку цього року пояснив 
позицію Альянсу: НАТО й Росія роз-
будовують дві незалежні, але інфор-
маційно скоординовані системи. 
Чому союзники по НАТО не хочуть 
створювати єдину систему з РФ, він 
також доволі чітко аргументував. 
За його словами, сторонам треба 
уникати „аутсорсингу“ при забез-
печенні власної безпеки, у тому 
числі, протиракетної. Безпека 
НАТО ґрунтується на колективній 
обороні, за яку, згідно зі Статтею 
5 Вашингтонського договору, від-
повідальність несуть виключно чле-
ни НАТО. У зв’язку з цим керівник 
Альянсу виключає можливість пере-
доручення, наприклад, Росії частину 
зобов’язань у сфері ПРО. 

Москва–Брюсель–Вашингтон. 
Хто головний?
Ці переконання підтвердив 

у ексклюзивному інтерв’ю помічник 
держсекретаря США з європей-
ських та євразійських питань Філіп 
Гордон під час конференції Glob-
sec–2011, яка відбулася нещодав-
но в Братиславі. За його словами, 
коли США говорять про розвиток 
стосунків із Російською Федерацією 
у сфері протиракетної оборони, 
вони мають на увазі саме співро-
бітництво, а не створення єдиної 
системи чи участь РФ у розбудові 
системи ПРО США або НАТО. Сис-
тема протиракетної оборони НАТО 

забезпечує протиракетний захист 
країн-членів Альянсу, їхніх збройних 
сил та населення. Це передбачає, 
що НАТО збирається повною мірою 
відповідати за протиракетну обо-
рону країн-членів Організації Пів-
нічноатлантичного Договору.

Що стосується Росії, то, за слова-
ми помічника держсекретаря, Спо-
лучені Штати підтримують зусилля 
РФ зі створення власної системи 
ПРО. І не виключають при цьому 
співробітництво між НАТО та РФ 
у сфері обміну інформацією щодо 
раннього попередження про ракетні 
пуски. Однак США дуже чітко дотри-
муються позиції, що НАТО поки не 
збирається створювати спільну чи 
колективну систему ПРО з Росією. 
Сполучені Штати є стійкими при-
хильниками налагодження співро-
бітництва між двома незалежними 
системами – НАТО та РФ.

Там же, у Братиславі, вдалося 
поспілкуватися з російським екс-
пертом Оксаною Антоненко, яка 
працює в Лондоні директором 
програм з Росії та Євразії у Між-
народному інституті стратегічних 
досліджень. Вона стверджує, що 
наразі між Росією та НАТО дуже 
багато непорозумінь у сфері ПРО. 
„Скажімо, дуже невдало обрано 
термін “секторальна оборона” для 
визначення концепції, яку пропонує 
Росія“, – стверджує пані Оксана. 
На її думку, ці слова не дуже до-
бре звучать для країн Центральної 
та Східної Європи і, насамперед, 
України. „У цих країн виникає під-
озра, що їх хочуть якось поділити, не 
запитуючи їхньої думки“, – вважає 
експерт. Пані Антоненко пропо-
нує для російської концепції ПРО 
більш політкоректну назву „сумісні 
системи ПРО“. Ідея росіян полягає 
в тому, що повинні створюватися 
дві окремі системи – НАТО та Росії, 
проте із загальною системою обмі-
ну інформації. Тобто НАТО й Росія 
розбудовують власні, незалежні 
одна від одної системи радарів та 
протиракет. Та окрім цього, створю-
ється система автоматичного обміну 
інформацією в реальному часі. При 
цьому відповідальність за прийняття 
рішень щодо знищення ракет про-
тивника повинна залишатися за 
кожною зі сторін. Про участь інших 
країн у цьому проекті – поки НАТО 
та Росія не вийшли на якісь зрозумілі 

Протиракетні лабіринти
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основи створення спільної системи 
ПРО – говорити рано, вважає 
Оксана Антоненко. 

Україну не запрошують
Наприкінці лютого генеральний 

секретар НАТО Андерс Фог Рас-
муссен приїздив до Києва, щоб 
показати, що Альянс не забув про 
Україну, яка вже майже рік пере-
буває в „позаблоковому“ стані 
і офіційно до НАТО не збирається. 
Дійсно, значення цього візиту було 
надзвичайним. Фактично, йшлося 
про демонстрацію збереження кон-
структивних та навіть союзницьких 
стосунків з Україною, керівництво 
якої останнім часом не користува-
лося прихильністю Заходу, отри-
мавши чималу порцію критики за 
згортання демократичних свобод. 
Генсек НАТО на демократичних 
цінностях особливо увагу не ак-
центував. Натомість дав зрозуміти, 
що стосунки з Україною справді 
важливі для Альянсу і вони й надалі 

поглиблюватимуться. По перше, 
Андерс Фог Расмуссен заявив, 
що НАТО поважає політику поза-
блоковості, яку провадить Україна, 
і підтвердив, що двері Організації 
Північноатлантичного Договору 
залишаються відкритими. Він під-
креслив, що внутрішньополітична 
ситуація в Україні не позначилася 
на співпраці з НАТО. За словами 
генсека, невід’ємною частиною 
партнерства між Україною і НАТО 
є подальший діалог та обговорення 
питань, що стосуються демократії, 
прав людини, верховенства права 
і всіх тих цінностей, які обстоює 
Північноатлантичний Альянс. „Ми 
заохочуємо всіх наших партнерів 
відповідати цим принципам“, – до-
дав Расмуссен. 

Також НАТО запропонувало 
Україні вивчити можливість на-
правити до Афганістану додаткову 
кількість військових інструкторів. За 
словами Расмуссена, повноважен-
ня з гарантування безпеки в Афга-
ністані поступово будуть передані 
місцевим силам безпеки. Для цього, 

заявив генсекретар, необхідно 
підготувати більше військових, по-
ліцейських та інших представників 
сектору безпеки Афганістану. В лис-
топаді–2010 Україна заявила про 
готовність взяти участь у підготовці 
фахівців для національних сил без-
пеки Афганістану. Раніше Україна 
збільшила кількість своїх військових, 
які беруть участь у миротворчій місії 
в Афганістані, на три людини – до 16 
осіб. Українці беруть участь у діял-
ьності місії в Кабулі, в провінціях Гор 
і Газні.

Окремо очільник НАТО обго-
ворив з українським керівництвом 
можливість започаткування екс-
пертних консультацій щодо внеску 
України в систему протиракетної 
оборони НАТО. За його словами, 
Україна висловила зацікавлення 
в такій співпраці. 

Однак Андерс Фог Расмуссен 
застеріг, що говорити про можливу 
участь України в створенні глобаль-
ної системи протиракетної оборони 

поки що надто рано, бо наразі йде 
спільна аналітична робота фахівців 
НАТО та Росії щодо напрямків 
співпраці у створенні нової системи 
ПРО, тому архітектура цієї системи 
ще не визначена. 

Про нерозуміння ролі України 
в майбутній системі ПРО каже 
й помічник держсекретаря США 
з європейських та євразійських 
питань Філіп Гордон. За його слова-
ми, українське питання справді ще 
недостатньо вивчене й проаналізо-
ване керівництвом США та НАТО. 
На даний момент США виходять 
з того, що реалізується програма 
з формування системи ПРО НАТО. 
Цей процес розпочався, коли США 
запропонували європейським союз-
никам по НАТО свій національний 
внесок у створення системи проти-
ракетного захисту Альянсу – Phased 
Adaptive Approach. Надалі члени 
НАТО домовилися працювати ра-
зом у розбудові протиракетної сис-
теми Альянсу саме для захисту країн 
НАТО. Також на Лісабонському 
саміті було розпочато процес кон-

наглядової ради „Business 
Radio Group“ Анатолій Євтухов 
зазначає: „55 частот – це чи 
не найбільша радіомережа за 
технічним покриттям“.

18 березня Національний 
демократичний інститут США 
виходить зі складу робочої 
групи з питань удосконалення 
виборчого законодавства 
України. „НДІ вирішив 
призупинити свою діяльність у 
робочій групі до того часу, поки 
робота над проектом закону 
не стане більш прозорою 
та такою, яка враховує різні 
думки“, – зазначила у листі до 
міністра юстиції Олександра 
Лавриновича регіональний 
директор НДІ в Євразії Лора 
Джуетт.

18 березня Рішення про 
затягування з розглядом 
пенсійної реформи 
в парламенті є саботажем 
курсу країни на реформи. 
Про це заявив віце-прем’єр 
Сергій Тігіпко. „Владі бракує 
політичної волі взяти на себе 
відповідальність за непопулярні 
реформи. Це недоречний 
популізм, популізм у найкращих 
політичних традиціях минулих 
років“, – заявив урядовець.

21 березня Протягом 2010 року 
зовнішній борг виріс на 13,5% 
або на 13,947 млрд. доларів.

22 березня Під будівлею 
Кабміну проходить акція 
працівників освіти, які 
вимагають підвищення зарплат. 
Кількість мітингувальників – 
близько 7 тисяч. Микола Азаров 
пообіцяв, що на найближчому 
засіданні Кабміну має ухвалити 
рішення про 20% надбавку до 
зарплат освітянам.

22 березня В Україні можна 
придбати документи з грифом 
„для службового користування“, 
заплативши за кожен лише 
6 гривень. Про це написав 
у своєму блозі експерт 
з конкурентної розвідки та 
пошуку інформації Андрій 
Масалович. „Зайдіть на який-
небудь український портал 
з нормативною базою, 
наберіть номер потрібного 
вам наказу чи циркуляру “Для 
службового користування”, 
і вам запропонують цей 
документ всього за 6 гривень. 
Документ можна оплатити 
анонімно, через гаманець 
Webmoney. На одну третину це 

Здається, ані НАТО, ані ЄС не виступатимуть 
проти включення України до російської системи 
ПРО. Можливо навіть комусь, наприклад, 
Німеччині такий розвиток подій взагалі 
видасться природним.
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шахрайство з боку господарів 
баз: ти платиш, але документ 
тобі не надсилають“, – пише 
Масалович.

23 березня Екс-президента 
Леоніда Кучму взято на підписку 
про невиїзд. Прокуратура 
звинувачує Кучму за статтею 
„перевищення влади“ і віддання 
незаконного розпорядження 
керівництву МВС, що призвело 
до вбивства Гонгадзе. 
„Я спокійний, тому що не 
відчуваю за собою провини“, 
– сказав Кучма. „Я був 10 років 
в умовах жорстокого пресу, але 
сьогодні я морально готовий 
пройти всі муки пекла, щоб всі 
знали, що я зробив для країни, 
а чого я не робив взагалі“, 
– додав він.

24 березня Прем’єр Микола 
Азаров заявляє, що не буде 
захищати міністра освіти 
Дмитра Табачника, якщо він 
не виправить ситуацію у своїй 
галузі. „Я йому заявив: якщо ти зі 
своїми людьми не можеш знайти 
спільну мову, то “бери шинель 
– иди домой”“, – сказав Азаров.

25 березня Главою греко-
католицької церкви став 
єпископ Святослав Шевчук. 
Папа Римський Бенедикт XVI 
підтвердив і благословив вибір 
синоду єпископів УГКЦ.

25 березня Екс-президента 
Леоніда Кучму необхідно 
допитати у справі про вбивство 
лідера Народного руху 
В’ячеслава Чорновола. Про це 
заявив депутат Тарас Чорновіл.

25 березня Віце-прем’єр-
міністр соціальної політики 
Сергій Тігіпко обіцяє піти 
у відставку, якщо не буде 
реалізована пенсійна реформа. 
„Я залишився практично на 
тих же позиціях, на яких був. 
Я погодився з тим, що ми 
можемо ще місяць-півтора, 
максимум два, попрацювати, 
щоб пояснити людям ті чи інші 
положення пенсійної реформи, 
але я абсолютно впевнений, що 
в цю сесію до кінця, скажімо, 
червня, ми зобов’язані просто 
прийняти пенсійну реформу“, 
– зазначив чиновник.

сультацій з російською стороною 
щодо розвитку співробітництва у цій 
сфері.

В той же час керівництво США 
враховує, що в Європі, окрім Росії, 
знаходяться країни, які не є членами 
НАТО, але прагнули б взяти участь 
у розбудові системи ПРО. Насампе-
ред це стосується України. Позиція 
США полягає в небажанні залишати 
когось беззахисними перед загро-
зою балістичних ракет. При цьому 
спроможність НАТО захистити себе 
від ракетних загроз передбачає 
і спроможність захистити інші краї-
ни, які не є членами НАТО. Хоча, 
безумовно, захист цей передбача-
тиме абсолютно інші підходи, ніж 
стосовно країн, які є інтегральною 
частиною системи. Нині керівництво 
США та НАТО розпочали початкові 
консультації з цього питання.

Які можуть бути варіанти?
Насправді, на мою особисту дум-

ку, Україна просто приречена на 
участь у майбутніх протиракетних 
проектах в Євразії. Однак в умовах, 
коли НАТО і Росія навряд чи в осяж-
ному майбутньому дійдуть згоди 
у питанні створення об’єднаної сис-
теми, натомість продовжуватимуть 
розбудовувати власні ПРО, Україна 
знову буде змушена обирати між 
двома берегами. І вибір буде не-
простим. 

НАТО і США виступають катего-
рично проти участі в системі ПРО 
НАТО країн, які не є членами Альян-
су. За таких умов пряме включення 
України в систему ПРО НАТО на-
вряд чи можливе. Однак простір для 
маневру все ж залишається. Скажі-
мо, Україна може підписати з НАТО 
окрему угоду про співробітництво 
у сфері протиракетної оборони, 
де Альянс візьме на себе гарантії 
протиракетної безпеки української 
території. А Україна, зі свого боку, 
запропонує власні можливості, які 
можуть посилити західну систему 
ПРО. Ці можливості відомі: радар 
раннього попередження про ракет-
ний напад у Севастополі, космічні 
технології, найсучасніші досягнення 
у сфері розробки радіолокаційної 
техніки. До того ж, ці можливості 
можуть суттєво зрости, якщо Укра-
їна отримає офіційний статус із 
конкретними зобов’язаннями та 
гарантіями щодо ПРО з НАТО. 
Особливо це стосується можливості 
базування морських компонентів 
протиракетної оборони у Чорному 
морі під українським прапором.

Іншим варіантом, який відкри-
вається перед Україною і який, 
безумовно, буде розглядатися 
українським керівництвом – участь 
у системі ПРО Росії. Адже наш 
північний сусід буде прогнозовано 
протестувати проти будь-яких на-
ших угод з НАТО. Не треба бути 
пророком, аби спрогнозувати, що 
як тільки Росія почує про можливість 
такої угоди, пропагандистсько-ди-
пломатична машина Росії заспіває 
свою звичну пісню про „братську 
дружбу“ і „запроданців українців“. 
А міцний газовий зашморг, на якому 
російське керівництво тримає укра-
їнський уряд, відразу затягнеться 
в любовних спазмах. І як не дивно, 
пропозиція від Росії щодо ПРО 
може видатися привабливішою для 
України – своєю простотою, „без-
болісністю“ та комфортністю. 

Вправи зі спортивної гімнастики
По-перше, Росія не обмежена 

жодною 5 Статтею, а тому може 
включати будь-кого до своєї системи 
ПРО, у будь-який час і будь-яким 
чином. 

По-друге, вже діє Об’єднана 
система протиповітряної оборони 
СНД, в якій бере участь Україна. 
Залишається цю систему просто пе-
рейменувати в Об’єднану систему 
ПРО та ППО СНД, і всі її учасники 
автоматично будуть накриті росій-
ською протиракетною парасоль-
кою – ну, принаймні в міжнародно-
правовому сенсі. 

По-третє, здається, ані НАТО, ані 
ЄС не виступатимуть проти вклю-
чення України до російської системи 
ПРО. Можливо навіть комусь, на-
приклад, Німеччині такий розвиток 
подій взагалі видасться природним.

Та одне питання залишається. 
Якщо Україна справді твердо об-
рала для себе інтеграцію до ЄС як 
сталу та довгочасну стратегію, чи 
можливо одночасно бути інтеграль-
ною частиною російської воєнної 
системи і членом ЄС? Здається, що 
ні. В кожному разі, це вже, радше, 
вправа зі спортивної гімнастики, 
аніж елемент міжнародної політики.

Михайло Самусь,
Центр досліджень армії, конверсії 

та роззброєння, Прага
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к у л ь т р е в ю

Юрку, як ти собі уявляєш свого чи-
тача? 
Якщо чесно, я ніколи не думав, не 
думаю і, напевно, не думатиму над 
цим. Я гадаю, що прозаїку варто 
зрідка уявляти собі потенційного 
читача, не в сенсі маркетингу, 
а в сенсі самоідентифікації. А по-
ет... Я не заходжу так далеко, щоби 
казати, що поет пише сам для себе, 
але, думаю, поет пише для себе 
і собі подібних.

То якими ж є ті подібні, скажімо, за 
віком чи за освітнім рівнем? У тебе 
в текстах багато цитат без лапок 
і грецьких слів без перекладу. Вже це 
зобов’язує до певних знань, обсягу 
прочитаних книг.
Я собі їх абсолютно не уявляю. Не 
в тому сенсі, що їх немає – я вірю, 
що читачі є. Напевно, цитати чи 
грецькі вислови відсилають до яко-
їсь класичної культури, але це точ-
но ні до чого не зобов’язує. Поезія 
не може зобов’язувати. Поезія – це 
моя приватна річ, якою я намага-
юся поділитися. Мені колись дуже 
сподобалося визначення Ніцше 
про те, що всі письменники поді-
ляються на дві категорії: ті, які ви-
носять свої власні суб’єктивні про-
блеми на універсальний рівень, 
і ті, які сприймають універсальні 
проблеми як свої приватні. Ду-
маю, я скоріше належу до других, 
я універсальні проблеми трактую 
часто як свої приватні проблеми. 
І виявляється, що в українській 
літературі я опиняюсь у ситуації 
непорозуміння. Ми в українській 
культурі звикли до загальних місць: 
до плакатів, символів. Наша поезія 
завжди віщала чи намагалася дати 
відповіді на якісь доленосні закли-
ки. Класичним сюжетом в обра-
зотворчому мистецтві був чоловік, 
який простягає руку за булижни-
ком, який є „оружиєм пролетаріа-
та“. Я утримуюся від суб’єктивізму. 
Мені нецікаво писати про приватні 
речі. Я взагалі вірю в культуру як 
у метод культивування, тобто, якщо 
ти щось кинеш і не будеш це орати, 
виросте будяк. Я не маю нічого 
проти будяка, в нього чудова квіт-
ка, але це, так би мовити, риторич-
на фігура. А взагалі всі ці будяки 
переважно позбавлені красивих 
квіток, не пахнуть, і здатні дуже 
швидко все захопити, якщо ми не 
будемо культивувати щось. Я нама-
гався в собі культивувати зречення 
суб’єктивізму. Не я перший, я про-
сто намагаюся продовжувати ту 

Юрій Кучерявий: 
„Є письменники, 
які сприймають 
універсальні 
проблеми як свої 
приватні“

У літературному середовищі України його знають усі, але він 
більше відомий як арт-менеджер, ніж як поет. Юрій Кучерявий 
– організатор численних проектів мистецького об’єднання 
„Дзиґа“ і модератор творчих зустрічей у львівській літературній 
кав’ярні „Кабінет“. Юрко каже, що пише повільно, однак у свої 
неповні тридцять чотири він встиг видати три поетичні книжки 
і зараз готує четверту. Його тексти є доволі закритими. Він не 
женеться за читачем, розглядає вірші як свою приватну справу. 
Втім і проблеми світового масштабу він теж сприймає як щось 
приватне.
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лінію, яка була в Езри Паунда, 
в Еліота, у багатьох в українській 
культурі.

Ти не боїшся, що твої тексти не зна-
йдуть своїх читачів або читачі не 
віднайдуть в них того, що вони мали 
б говорити?
Ні, я не хочу, щоби тексти щось 
говорили. Я виходжу з зовсім інших 
мотивацій. Я не хочу бути ритором, 
я відмовляюся від риторики, хоча 
в мене у поезії досить багато ри-
торики, багато загальних фігур. 
Я цього не боюся. Мені просто 
цікаві загальнолюдські проблеми, 
мені цікава, як не дивно, загально-
людська любов. 

Як до тебе приходять вірші? Що 
з’являється першим: слово чи візу-
альний образ?
Ні те, ні те. Колись мій улюблений 

автор Анрі Бергсон, який написав 
роботу „Матерія і пам’ять“, гово-
рив, що будь-яке людське мислення 
починається не з ідеї, а з інте-
лектуальної емоції. Це не емоція 
і не ідея. От уявімо, що Коперник 
починав не з того, що знайшов 
похибки в математичних рівняннях 
Птолемея, а для нього емоційно 
очевидним стало, що людина не 
є в центрі світобудови і Земля не 
є в центрі Сонячної системи. Це 
прозріння, це коли щось в тобі ви-
никає і гризе тебе. Анрі Бергсон 
потім називатиме це інтуїцією, але 
коли він вперше висловив таку 
ідею, назвав це інтелектуальною 
емоцією. Це абсолютна перекона-
ність в чомусь, яка дає можливість 
повністю змінити трактування 
світу. В одну мить щось стає зро-
зумілим. Вірші до мене приходять 
приблизно так. 

Чи є у тебе „перший читач“, люди-
на, якій ти даєш свої свіжонаписані 
тексти? 
Так. Моя дружина. 

Я ще можу сказати про мого 
принципового першого читача. 
Ним був Ігор Калинець. Він був 
також і редактором. Вносив про-
сто шалену кількість коректур, він 
практично вчив мене писати. Зму-
шував мене писати певні форми, 
писати сонети. Він це говорив дово-
лі делікатно, але дуже категорично. 
Це найсвітліша людина, яка мені 
зустрічалася на життєвому шляху.

А от тепер я готую до видання 
книжку віршів, яку я запропонував 
відредагувати Маріанні Кіянов-
ській. Я хочу, щоб моїми редактора-
ми були такі люди, які викликають 
у середовищі заціпеніння, жах. Ма-
ріанну Кіяновську у літературному 
середовищі бояться. Це був для 
мене певний виклик. У чомусь він 
справдився, тобто редактура була 
дуже жорстка і дуже червона, але 
вона не виявилася такою людиною, 
яка вводить у ціпеніння. Я прийняв її 
правила, і ця книжка вийде у серйо-
зно зміненому вигляді. По-перше, 
обсяг книжки скоротився напо-
ловину, по-друге, обсяг половини 
віршів скоротився наполовину. 
Книжка називатиметься „Історії 
слів та речей“. 

В контексті твоєї останньої наразі 
збірки „Пам’ять і місце“ чим є для 
тебе пам’ять місця?
Я почну з речі. Чим річ відрізня-
ється від предмету? Предмет – це 
будь-що, що володіє протяжністю, 
що можна окреслити, взяти, якось 
відчути його існування тактильно. 
А річ має свою власну історію, 
коли предмет може тобі щось про-
мовити. Річ говорить. Наприклад, 
шпага Наполеона – не просто 
шпага, вона виокремлюється з ря-
ду інших шпаг, бо має свою пам’ять. 
Річ виокремлюється у топосі. Про-
тяжність – це топос, місце. Чому річ 
може володіти історією? Тому що 
вона набирається її в місці. Місце 
– це така субстанція, яка всмоктує 
в себе історію, тобто це місце на-
справді володіє пам’яттю. Місце, 
порожня територія і є вмістилищем 
пам’яті. Тому „пам’ять місця“. 

У нас вмістилище пам’яті десь 
поміж головою і серцем. Якщо ми 
визнаємо, що це десь у свідомості, 
тоді ця наша свідомість може бути 
ідеальним прикладом місця, пус-
тоти. Тому що тільки в абсолютній 

Р о з м о в л я л а  А л ь б і н а  П о з д н я к о в а ,  Л ь в і в
Ф о т о :  О л е к с а н д р  Ф р а з е - Ф р а з е н к о  
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порожнечі, у небутті можуть іс-
нувати всі мислені форми. В тому 
сенсі, що оце крісло само по собі 
є унікальним, на відміну від його 
образу у нашій свідомості, тому 
що з нього що завгодно уже не 
зробиш, а от ми у свідомості здат-
ні витворити собі міріади крісел, 
одночасно мислячи богів чи якісь 
абсолютно неймовірні речі завдя-
ки нашій фантазії. А об’єднує всю 
цю пам’ять порожнеча. Ми просяк-
нуті нею. І у своєму субстанційному 
вияві ця порожнеча є пам’яттю. Ми 
дивимося в порожнечу, і там є наша 
пам’ять. А крім того, пам’ять – як 
океан. У мене в цій книжці, здаєть-
ся, є такий образ. Це океан, ніщо. 
Де ти знаходишся? Зірок нема, тобі 
потрібно щось нерухоме. Це так, як 
Декарт колись креслив: х і у у поро-
жнечі. Буйок в океані ми ставимо, 
де завгодно, тому що, де б ми не 
почали, буйок – це і буде нуль. 

Чим тоді є пам’ятник?
Буйком. Ми повинні фіксувати свою 
пам’ять, інакше цю пам’ять будуть 
змінювати до безконечності.

У цій збірці ти багато пишеш про 
міжнаціональні конфлікти, зокрема, 
про винищення євреїв у Львові. На-
приклад, у вірші „Мудрець світу“ 
ти порівнюєш Янівський концтабір 
і Аушвіц. Фізичних слідів Голокосту 
у Львові зараз майже нема. Турис-
ти не можуть приїхати і побачити, 
скажімо, меморіал концтабору. Як 
ти гадаєш, чи потрібен такій пам’яті 
камінь?
Безумовно, потрібний. По-перше, 
це народ, який тут жив, по-друге, це 
трагедія, яка тут сталася. Хто тепер 
несе відповідальність за пам’ять? 
У мене це викликає жах. Я не можу 
встановити пам’ятник, але можу на-
писати вірша. Це моя персональна 
трагедія. Не тільки євреї – вірмени. 
Не тільки тут – у Сирійській пустелі 
теж. Ну от, скажімо, в мене в дале-
кій родині були євреї. Вони були ви-
хрестами, тобто нібито й не євреї 
вже, але якщо вже я про це знаю, 
то невшанування пам’яті стає для 
мене проблемою. Якщо вірменка 
була однією з найкращих колє-
жанок моєї дружини, і я знаю про 
трагедію її народу, то коли дивлюся 
на неї, я вловлюю, що вона про це 
думає. Ми живемо поруч, і для ме-
не теж постає ця проблема. Якщо 
в нас кордон з поляками, і вони 
постійно жили тут, то очевидно, що 
в мене викликають якусь реакцію 

українсько-польські драматичні 
стосунки початку ХХ ст. Це просто 
моя приватна біда, я пишу про свої 
приватні біди, але не суб’єктивно. 
Ці проблеми чомусь є для мене 
надзвичайно важливими. І я думаю, 
що це не плакати. Я не вмію робити 
плакати, просто пишу такі ламенти. 
Для того, щоб не кричати, я ви-
кидаю дев’ять слів із десяти. Тому 
виходить те, що можна прочитати 
в цій книжці: одне суцільне мов-
чання, пауза – звук, довга пауза 
– інший звук. 

Розкажи, будь ласка, трохи про твій 
новий проект „mytusa“? Як можна 
потрапити на засідання дискусійно-
го клубу?
„Mytusa“ – це галицький дискусій-
ний клуб. 12 лютого було перше 
засідання. Зустрічі відбуватимуться 
приблизно раз на місяць. Клуб не 
закритий, але він обмежений. Про 
те, як стати членом клубу, можна ді-
знатися на сайті: www.mytusa.org. 

Ми з дружиною були майже всю 
Помаранчеву революцію в Києві, 
від другого голосування. Ми бачи-
ли, як то все виглядало на другому 
голосуванні, ми, спостерігачі із 
Кривого Рогу, автобусом їхали до 
Києва. По дорозі втратили колесо. 
На „П’ятому каналі“ розказували 
про наш автобус. Тоді кидали 
переплетені їжаки з грубих цвяхів 
– і колесо вибухнуло, ми мало не 
злетіли з траси. Потім на трасі 
Київ–Одеса дорогу перекрила 
міліція, але ми таки доїхали до Киє-
ва. Мені перестало подобатися 
все, що там відбувалося, десь на 
другий тиждень. Ще місяці були по-
переду, але я побачив, як це. Коли 
повернувся до Львова, я сказав 
про це тільки одній людині, Ігорю 
Калинцю. Виглядало так, що ті, хто 
на сцені, це все спустять. Востаннє 
таке відбувалося за Хмельницько-
го. Такі речі не відбуваються раз 
на двадцять, п’ятдесят чи навіть сто 
років. Звичайно, щодня є купа шан-
сів, які ми втрачаємо, але такого 
громадянського шансу ми більше 
не матимемо. Чому я згадую про 
це? На першому засіданні з Воло-
димиром Паньківим і Данилом 
Яневським ми говорили про те, що 
ми втратили можливість збудувати 
українську Україну.

Чому цей клуб галицький?
Тому що годі будувати щось для 
України. Інтелектуально я дуже не 
хочу з цим погоджуватись, але, 

можливо, це є імперські позиції. 
Мене дуже приваблює ідея імперії. 
Україна як імперія. Київська Русь. 
Ходити на варягів, на половців. 
Я у своїй родині маю дуже непро-
сту історію з січовими стрільцями.

Звідки походить твоя родина?
По маминій лінії це львів’яни. Гали-
чани.

Ти ідентифікуєш себе як галичанин? 
Так. Батько мого діда і старші сини 
мого прадіда були січовими стріль-
цями. Вони загинули. Дідо – єдиний, 
хто вижив. Він просто розказує про 
ці походи, це передається у родині. 
Я виріс з певним родинним жалем: 
може, Петрушевич зробив по-
милку, віддавши легіони Петлюрі; 
може, треба було воювати проти 
Польщі; якби ми втримали ЗУНР, 
то, може, і Україна була б. Все це 
„а що було би якби“, це зрозуміло, 
але емоції є такі. А ще відчувається, 
що інтелектуальна еліта заборгу-
вала населенню діагностику про-
блем, заборгувала дорожню карту 
виходу з проблем, заборгувала 
формулювання самосвідомості. 
Прийшов найвищий час віддавати 
борги. Бо інтелект виживає тільки 
тоді, коли виживає пам’ять, а носієм 
пам’яті є верства інтелектуалів. 

Чи відчуваєш ти своє місце? Чи міг би 
ти емігрувати з України? 
Знаєш, я тривалий час жив і прак-
тично соціалізувався за кордоном. 
В мене були там класичні пробле-
ми з соціалізацією. Я був в Америці 
багато місяців. Мені дискомфортно 
і у Львові, і в Києві, і в Америці. Мені 
дискомфортно всюди, тому я не 
маю проблем з еміграцією. У мене 
є проблема мови. Якщо я виїду, то 
напевно не зможу писати. Писати 
іншою мовою я не можу. Мушу 
чути цю мову, як нею бавляться, 
зрештою, я мушу її бачити, а не 
тільки чути. Тому мені дискомфорт-
но у Києві, коли бачу вивіски. Це не 
є націоналізм, просто коли я бачу 
несуцільність мови, це травмує мою 
екзистенцію.
А взагалі, я зрозумів, що я хочу 
писати вірші, в Америці, з на-
тхнення англомовними поетами. 
Тому я пробував влитися у ту мовну 
стихію, пробував її влити у себе 
– нічого не виходило. Українською 
краще. Чимдалі більше мені вдаєть-
ся сказати те, що я хочу.
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На смерть мого учня
Довершеність твоєї наївности
Виправляє імена в ієрархії цінних знахідок,
Είτε θρόνοι είτε κυριότητες είτε αρχαιÌ είτε εξουσία,
Чи божественних таїнств, чи сховків віри.
І хто тут Бог, і де його Ім’я, і хто херувим 
 щойнорожденний?

О, чистий, що все уміщаєш,
Вже fianceì, о, ніжний,
Перебуваєш у світлі семи магічних зір.
Там, де ти перебуваєш,
Серафим, наче дріжджі, зростає,
Запалює всесвіт новий і новий,
І світло його заливає усе.
І росте його світло.
Навколо ж нас немає спочинку від ночі, від тіней –
То ти сорок днів ще танцюєш у колі.

Тепер, певно, п’єш із Грааля
І цілуєш береги небесного вододілу,
Де всі праведники окремо
У чаші лона Аврамового –
Ти цілуєш камінні краї
І пам’ять стікає назад.

А тут сльози розмивають береги
Поміж мною і тобою – вже іншим,
Тут не тільки він стає інтимнішим, але і я,
Хоч він сфера безмежна холодна,
Як тіло, що переді мною.

О, чистий,
Тобі – парність суцвіть наших
І біла перев’язь на вінках з авторськими присвятами,
Тобі – лаври, ці вінки незаслужені,
Тобі MeaCulpa, у виконанні хору тих, хто вже поруч –
Від тих, хто у черзі.

***
Тобі, що тебе не знав –
Не забирай з собою всіх новин,
Не віднось наших сліз десь далеко на Захід,
Бо то є останні в тієї, що поруч.

Очі занурюй у тишу,
Вуста запечатай зі світлом.

Ти будь, наче сонце з відтінком
Чеснот забування – Осанна, Осанна!
Коли заблукаєш – вдихни забування себе.
Ти прагни найвищої межі –
До нього, до нього твоє загасання…
Оленко, де твій наречений,
Де знак загубився?
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Юрій Кучерявий

Над прірвою стежку камінну проклавши
У простір, неначе в прозріння,
Сорочку вдягни дерев’яну –
Нехай пригадає, як в грифельнім небі
Єдине ім’я проступало.

Писало імення по сну, де стовп жалю,
Як корінь,
Вирвано доостанку... О, туга!

Прийди, підбери, що зронив...

Танатодія
Навіть не еллін – а сорочка Аїду
Розквітає на тобі від дня до дня,
Як квітка Ойкумени.

Вже вкрилася ввігнутими пелюстками
Платонових гіпотез про чашоподібну поверхню 
 нашого світу,
У заглибинах їхніх тіні назавжди,
Тут світ, в котрім сонце ніколи не стоїть в зеніті.

Тут вісь планетарна похилена –
Давністю часу, тертям чи тяжінням
Чумацького шляху, чи центром Великого вибуху? –
Отут встановлюй початок координат Геркулесовими 
 стовпами.

Ще перед історією,
Самої твоєї присутности
Досить було для ненависти. Тепер її лють -
Це стовпи Потомака, колони землі,
Її досить для болю чужинця.

Ти навіть не еллін –
Не твій Одіссей платить ціну –
Ти навіть не еллін. Щотисячу років
Сирени співають на шляху твоєї мандрівки.

Ти, безумовно, куля,
Хоча в моїй присутності ти зморщуєшся до точки,
У якій – все, зупинка. 
Timormortisconturbatme.

Але присутність інших у черзі,
Що споглядають, –
До того ж рухомі –
Згідно принципу невизначеностиГайзенберга,
Унеможливлює передбачення твого 
місцезнаходження.

Я більше не знаю, де твоє тепер,
Та й хтозна куди ми зникаємо, якщо правда те,
Що всяке людське Ти виникає нізвідки.
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Дзуйхіцу – жанр стародавньої 
японської літератури. Дослівний 
переклад слова „дзуйхіцу“ означає 
„вслід за пензликом“. Як ми знаємо, 
японці писали пензликом і тушшю, 
а найкращі зразки каліграфії 
цінувалися нарівні з мистецькими 
творами. Отже, дзуйхіцу є своєрід-
ним синтезом письма і малювання, 
таким собі чорно-білим кіно, що 
встигає зафіксувати творення ду-
мок і перелітних вражень, тонких 
обрисів весняного краєвиду і барв 
улюбленого кімоно, снування спо-
гадів, віршів, жартів – словом, 
усього, що врешті складається на 
повню людського життя. Найближ-
чим відомим нам відповідником 
дзуйхіцу буде есей, або ж фраг-
мент. Я ніколи не сумнівався, що 
Ніцше, наприклад, писав у жанрі 
європейського дзуйхіцу.

Течія цього мисленного кіно з-під 

пензлика, скажімо, моєї улюбле-
ниці Сей-Сьонагон, досвічує аж 
сюди як погляд напрочуд обдаро-
ваної і вродливої душі, наділеної 
рідкісним умінням ткати неминуще 
з минущого. „Гарно, коли в кішки 
чорна спина і білосніжні груди“, 
- просто, між іншим, зауважує Сей-
Сьонагон. І хоча від часу, коли ці 
ієрогліфи стали на папері, минуло 
десять століть, „гарно“ продовжує 
бути гарним, а моя Пушинка – пер-
ша, хто свідчить про це, становлячи 
собою живе втілення мимохідь 
кинутої фрази.

Взагалі, цей феномен писемного 
рукоділля заворожує. Ось воно 
ллється з руки хейанської придво-
рної дами, є зримим виявом її 
життєвого й історичного часу, мрій 
її, закоханостей, пам’яті, що містить 
найдовершеніші зразки китайської 
і японської поезії. Ось, спливає 

епоха – і жінка, від якої навіть по-
рошинок не лишилося, проступає 
в інтер’єрі самотньої келії, життя 
її починає точитися знову, як той 
самий, що й тисячу років тому, 
чай. І текст, що був нерухомим зо-
браженням, власне, посмертною 
маскою лиця письма, точиться 
навзаєм, бо погляд Сей-Сьонагон 
впадає в мій погляд читача і причет-
ного. Коли ж ми отак зустрічаємось 
очима, образ тексту тане, тече, фо-
то стає фільмом, впадаючи, як дже-
рело змісту, вже до мого власного 
життя. Відчитане дзуйхіцу створює 
себе і мене одночасно.

О, як би я хотів побачити руку 
Сей-Сьонагон у ту мить, коли вона 
пише! Людську руку, яка, за слова-
ми Гайдеґґера, з’являється тільки зі 
слова і разом з ним, містячи в собі 
сутність людини. Для нас, для на-
шого письма, ураженого, побито-
го комп’ютерними клавішами, це 
рукописання вслід за пензликом 
стає рятівною нагодою піти вслід 
за собою. Бо ж, виводячи літери 
рукою, ми не тільки робимо зри-
мими істотні риси свого характеру, 
а й повертаємо давно втрачені на-
лежні стосунки з буттям, котре під 
виглядом слова вписується в саме 
суще.

…Перлини роси, нанизані на 
нитки павутиння, буддійські і синто-
їстські храми, ікебана і чайний ри-
туал. Перламутрові небеса весни, 
що триває тисячу років. Зненацька 
перо починає грузнути. В’язне те, 
що мало бути в’яззю письма. Але 
ти, руко, не бійся письма. Пий і пий 
білосніжні простори аркуша, про-
кладай рядки, прокидай стежки. 
Дзуйхіцу – це насамперед году-
вання руки, зголоднілої за справ-
жнім письмом, знесиленої бара-
банними вправами на клавіатурі 
комп’ютера. Дзуйхіцу – це годуван-
ня руки з руки. Чи замислювався 
хто-небудь над тим, що рука нага-
дує птаха? З довгою шиєю, з розу-
мним, перебірливим дзьобом на 
кінці. В дитинстві ми влаштовували 
театр тіней. Напинали простирад-
ло, вмикали настільну лампу і за 
допомогою долонь показували на 
екрані різні дива: степового вовка, 
що розкривав пащу, зайчика, який 
плямкав нижньою губою – і довго-
шию птаху, імені якої ми тоді ще не 
знали.

Бо тільки тепер настав вищий час 
назвати ту птаху дзуйхіцу…

Костянтин Москалець, Бахмач
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Перша частина цього тексту випадково знай-
дена в неті і перекладена з російського оригі-
налу. Вона анонімна. Друга написана мною на-
ступного дня як можливий sequel і також закинута 
в нет. Так тепер виглядає народна творчість. Так 
тепер передаються притчі. Листування безімен-
них адресатів, двобій невидимих подорожніх. 
І народжений в неті діалог двох ненароджених 
опонентів.

притча про віру

В утробі матері розмовляють двоє ще нена-
роджених пацанчиків. Один із них – віруючий, 
інший – ні. 

Немовля-атеїст: Ти віриш у життя після поло-
гів? 
Віруюче немовля: Звичайно. Всім зрозуміло, 
що життя після народження існує. Ми тут для 
того, аби достатньо зміцніти й бути готовими 
до того, що нас чекає потім. 
Немовля-атеїст: Дурниці! Жодного життя після 
пологів просто не може бути! Ти можеш собі 
уявити, як воно могло б виглядати?
Віруюче немовля: Ну, я не знаю всіх подробиць, 
але вірю, що там буде більше світла, і що ми, 
можливо, зможемо самостійно ходити і їсти 
власним ротом. 
Немовля-атеїст: Та ну, це ж повна фігня! Як це 
можливо – самостійно ходити і їсти ротом? Це 
вже навіть смішно! В нас же є пуповина, яка 
нас живить. Знаєш, я скажу тобі так: неможли-
во, щоб існувало життя після народження, бо 
наше життя – пуповина – і так надто коротке. 
Віруюче немовля: А я впевнений, що це мож-
ливо. Просто все буде трохи по-іншому. При-
наймні це можна собі уявити. 
Немовля-атеїст: Але ж звідти ще ніхто не 
повертався! Життя просто закінчується по-
логами. І взагалі: життя – це одне суцільне 
страждання в пітьмі. 
Віруюче немовля: Ні-ні! Я не знаю напевне, як 
виглядатиме наше життя після народження, 
та в кожному разі, ми побачимо маму, і вона 
под бає про нас. 
Немовля-атеїст: Маму? Ти віриш у маму? І де 
ж вона знаходиться? 
Віруюче немовля: Вона всюди, всюди довкола 
нас, ми перебуваємо в ній і завдяки їй рухає-
мося й живемо, без неї ми просто не могли 
б існувати. 
Немовля-атеїст: Цілковита дурня! Я не бачив 
ніякої мами, тому цілком очевидно, що її прос-
то не існує.
Віруюче немовля: Я все ж з тобою не погоджу-
ся. Адже іноді, коли все стихає, можна почути 
її спів, і відчути, як її руки торкаються нашого 
світу. Я вірю – справжнє життя почнеться тіль-
ки після народження.

притча про віру-2 (3D-sequel)

Немовля-атеїст (продовжуючи): Ну, якщо йти 
за твоєю логікою, то доведеться визнати, що 
у мами також є мама, а у тієї – своя, і так до 
безконечності.
Віруюче немовля (після хвилинної розгубле-
ності, пафосно): Моїй вірі не потрібна гене-
алогія!
Немовля-атеїст (продовжуючи): А можливо, 
й не тільки мама...
Віруюче немовля: Що ти маєш на увазі?
Немовля-атеїст: Ну, якщо припустити існуван-
ня мами, то чому б не допустити існування 
дяді, тьоті, тьощі і так далі...
Віруюче немовля (після хвилинної розгубленос-
ті, пафосно): Це, братику, називається „полі-
теїзм“, морда твоя поганська, а вірую в єдину 
Маму Всеохопну, Породительку неба і землі, 
всього видимого та невидимого, і в єдиного 
Господа Ісуса Христа, Сина Маминого, Єди-
нородного, від Мами народженого перед-
вічно; Світла від Світла, Бога істинного від 
Бога істинного, народженого, нествореного, 
єдиносущного Отцю, Ним-бо все створено!
Немовля-атеїст: Опа-опа, ото погнав крутизну 
тетрагідроканабінольну! Ти хоч і монотеїст, 
брателло, та персонажів у тебе теж уже до 
фіга поназбирувалося – і Ісус, брат наш неви-
димий, і Отець якийсь, толі бойфенд матушкі, 
толі вопше ніізвєсно кто таков будітє. То до 
компанії ше і, понімаєтілі, Бог появився в синіх 
блискавках у страшному приході. „Who is it?“, 
– не в обіду будь сказано.
Віруюче немовля: Якщо тобі недоступне понят-
тя мами, що вже з тобою говорити про Бога...
Немовля-атеїст: Ну, якщо ти вже вигадав одне 
слово, то чому б тобі не пояснити його за до-
помогою інших?
Віруюче немовля (після хвилинної розгубле-
ності, непафосно): Карочє, я, тіпа, вірю в маму. 
А Бог – це просто Той, У Кого Вірить Мама. 
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Один із непоганих напрямків 
весняних мандрівок, та й не лише 
весняних – місто Охтирка на пів-
дні Сумської області, неподалік 
кордону з Харківщиною. Це досить 
динамічне 50-тисячне місто, в ко-
трому збереглося чимало природ-
ної краси та історико-архітектурної 
автентики.

Охтирка належить до історичної 
Слобідської України, але в певному 
сенсі є її прикордонним пунктом. 
Хоч це місто, як і інші поселення 
Слобожанщини, заснували біженці 
з Центральної й Західної України 
(у середині XVII століття вони вже 
елементарно не витримували не-
скінченних війн, які там тривали, 
а ще спокусилися на величезні 
й родючі вільні землі, котрі на-
лежали Росії, але були практично 
незаселені), та відпочатку воно 
все-таки входило до Речі Поспо-
литої. Перша згадка про Охтирку 
– 1641 рік. Місто було засновано 
практично на місці давньоруського 
городища, яке, вважають історики, 
входило до Новгород-Сіверського 
князівства. 1647 року Охтирка 
відійшла до складу Росії. Невдовзі 
місто стало центром Охтирського 
козацького полку.

Дістатись до Охтирки не те, щоб 
надто зручно, але можливо. З Ки-
єва – до Сум, а там навпростець 
харківською трасою. Якщо ж їхати 
з Харкова, Охтирка опиниться 
плюс-мінус на півдорозі до Сум. 

Поїздом найлегше доїхати до 
станцій Кириківка або Смородине, 
звідки діставатись уже автобусами 
чи приміськими „рейковими авто-
бусами“. Прямі потяги на тупикову 
залізничну станцію Охтирка ходять 
лише з Харкова та Сум.

Місто належить до тієї, західної, 
частини Слобожанщини, котра за-
знала меншої русифікації. І сьогод-
ні тут загалом панує українська мо-
ва. Що ж до культури, виглядає на 
те, що з нею в Охтирці приблизно 
те саме, що й у більшості маленьких 
міст нашої країни. Більш ніж харак-
теристичний момент – стаття про 
Охтирку у „Вікіпедії“, котру кожен 
охочий може виправити. Приємно, 
звісно, що там згадано непоганий 
місцевий краєзнавчий музей і що 
він має свою окрему сторінку, але 
ось інформація про пам’ятки міста 
просто приголомшує: „У Охтирці 
нараховується 67 пам’яток-об’єктів 
культурної спадщини, серед яких: 
27 – пам’ятки історії; 20 – пам’ятки 
монументального мистецтва; 20 
– пам’ятки містобудування та архі-
тектури“. Крапка. Більш ніж інфор-
мативно, як для потенційних гостей 
міста! Ще жвавіше розповідає про 
пам’ятки Охтирки Вікіпедія росій-
ською мовою. А головне – лако-
нічніше: „Достопримечательности: 
Братская могила советских вои-
нов“. Зате в обох статтях у розділі 
про історію – багато теплих слів 
про відвідини міста Петром І, ін-
ших чудових російських монархів, 

„найкращий“ з котрих, як відомо, 
навіть визнається Московським 
патріархатом за святого, а відтак 
вшановується й в Охтирці.

Насправді в Охтирці збереглося 
чимало цікавих пам’яток. А нинішні 
нафтогазові багатства міста до-
зволяють бодай якось підтримувати 
їхній стан. Тож не вірте „Вікіпедії“ та 
приїздіть.

Головний храм міста приписують 
генію Бартоломео Растреллі. Або 
російському архітектору Дмитру 
Ухтомському. Покровський ка-
федральний собор (1753–1782) 
досить стриманий, але красивий, 
з дещо „зміщеними“ пропорціями. 
Неподалік стоїть іще одна бароко-
ва пам’ятка – Введенська церква-
дзвіниця (1774–1784) з виразними 
й характерними, як для цього сти-
лю, обрисами. Дивовижного коло-
риту додає поєднання красивих 
старовинних культових і цивільних 
будівель центру міста з дикуватими 
досягненнями пізньої радянської 
архітектури та сьогоднішніми 
спробами „пригламурити“ різно-
манітні торговельні та розважальні 
приміщення.

Серед найбільш мальовничих 
охтирських пам’яток – дуже охайна 
класицистична Хрестоводзвижен-
ська церква (її ще називають Граф-
ською на честь легендарно жор-
стокої та харизматичної графині 
Анни Чернишової, чиїм коштом 
звели храм). А ще базилікальна 
церква Архістратига Михаїла 
кінця ХІХ століття. Вона – один із 
тих випадків, коли зазвичай казен-
ний „русько-візантійський“ стиль 
знайшов оригінальне втілення: 
мініатюрні кульки-бані, загальна 
„корабельна“ побудова…

На околиці міста, на горі Охтир, 
є напівзруйнований Троїцький мо-
настир. Ліс, пагорби, монастирські 
будівлі, гарна і чиста річка Ворскла 
роблять цю місцину доброю і для 
тривалішого відпочинку. Нібито са-
ме про цей монастир писав свого 
часу місцевий уродженець Іван Ба-
гряний. Охтирка цікаво виписана 
й у таких потужних його книжках, 
як „Людина біжить над прірвою“ та 
„Сад гетсиманський“.

Олег Коцарев, Київ

Охтирка ховає 
свої принади від „Вікіпедії“
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Художники заборгували українсь-
кій класиці, а Соня всі ці борги від-
давала. 

Її персонажі можна назвати сері-
єю антропологічних типів українців: 
вони вродливі кожен по-своєму, але 
всі дужі, правдиві, горді.

Людмила Семикіна,
упорядниця книги спогадів про 

Софію Караффу-Корбут „Графиня 
з Куткора“

Ілюстрації до драми-феєрії 
„Лісова пісня“ Софія Караффа-
Корбут (1924–1996) створила вже 
у літньому віці. У цьому графічному 
циклі, а також в аркушах до фран-
кового „Івана Вишенського“, над 
якими працювала 13 років, втілився 
весь її художній і життєвий досвід. 
Саме ці твори було обрано неви-
падково – їх сюжетні колізії відпові-
дали перипетіям долі обдарованої 
художниці.

Особисте життя Караффи-
Корбут повнилось прихованими 
драмами. Стримана і сувора, бай-
дужа і до залицянь, і до кар’єрних 
здобутків, але водночас наділена 
шляхетною вродою, амбіційністю 
і міцною волею, художниця буду-
вала своє життя на тихому спро-
тиві і послідовності у мистецтві. 
Маючи добрий вишкіл, адже ще 
гімназисткою гостювала на віллі 
у Андрея Шептицького, оглядаючи 
його домашню колекцію живо-
пису, була майстринею композиції 
– під похвали Романа Сельського 
з легкістю закінчила Львівське ху-
дожньо-промислове училище (сьо-
годні коледж ім.І.Труша), а згодом 
Інститут прикладного мистецтва. 
У її записниках залишились ескізи 
дуже різних робіт – від живописних 
циклів до килимів.

Матір художниці виїхала до 
Франції у 1920-х роках, споді-
ваючись на щастя з білорусом 
шляхетського походження, з яким 
„кореспондувала“. Шлюб швидко 
і загадково розпався, й Софія на-
родилася вже у Львові. Можна ли-
ше припускати, наскільки вільніше 
складалась би творча доля графині 
(від слова графіка), якби вона на-
родилась у Європі. Контакт із 
батьком відновиться через багато 
років – емігрант дізнається про Со-
ню на якійсь виставці радянського 
мистецтва і встигне передати свій 

спадок, але так і не побачить. 
Усе життя художниця проживе зі 
„своїми мамами“ – мамою і тіткою, 
якими опікуватиметься з найніжні-
шою любов’ю. Партнера, рівного 
собі у свободолюбстві і творчості, 
так і не зустріне. „Мені подоба-
ються такі чоловіки, як Перелесник 
– вільні“, але де ж таким було узя-
тися у репресивній дійсності Радян-
ського Союзу. „Лісова пісня“ Лесі 
Українки якнайкраще підходила 
для тужливого підсумку власного 
життя, повного духовного багат-
ства і побутових розчарувань. За 
висловом мистецтвознавця Рома-
на Яціва, „цілісність циклу погли-
билась послідовністю авторського 
переживання, навіть метафізичною 

співучастю у розгортанні фабули 
любовної інтриги“. В ілюстраціях 
до цього твору художниця ви-
явила свою блискучу здатність до 
стилізації, помножену на нереалі-
зовані живописні амбіції: легкий, 
висхідний рисунок, наповнений 
тремтливими лініями, передає на-
стрій пробудження життя навесні, 
а тонко нюансований колір – усе 
багатство емоційних колізій дра-
ми-феєрії. 

У професійному житті Караффа-
Корбут також поводилась по-ли-
царськи – Ірина Винницька згадує, 
що мисткиня уникала офіціозу 
і вечірок у Спілці художників, однак 
завжди відвідувала збори, від яких 
залежала чиясь доля. Не сприй-
маючи догм соцреалізму, худож-
ниця обрала дещо вільніший шлях 

книжкової графіки. За своє життя 
оформила понад 60 книжок, за-
вжди намагаючись творити не про-
сто малюнки, а завершений твір, 
в якому обкладинка, зображення, 
шрифти, заголовки тощо складати-
муться у єдине гармонійне ціле.

Здобутки європейського мис-
тецтва початку ХХ століття про-
зирають через роботи авторки 
– декоративністю у „Лисі Микиті“ 
І.Франка, суворою експресивніс-
тю „Досвітніх Вогнів“ Л. Українки. 
Ілюстрації до дитячих книжечок 
сповнені світла, хвилястих ліній, 
легкості – і, навпаки, міць і героїка 
є не лише у образах, але і у самому 
рисунку до „Довбушевих скарбів“ 
А.Волощака. Будуючи багатство 

Культура протесту
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к у л ь т р е в ю музика
ДахаБраха. Light (2010)

Нова платівка формації „Даха-
Браха“ завершує зміни, початок яким 
було покладено у попередній роботі 
гурту „На межі“. Музики взяли курс на 
осучаснення звучання та змішування 
стилів і мов навіть у межах однієї пісні. 
З боку прихильників-консерваторів 
почулися невдоволені голоси, звину-
вачення в масовізації музики гурту. 
Натомість прихильники-прогресивіс-
ти зміни сприйняли дуже позитивно. 
Зрештою, „Light“ у назві гурту це не 
стільки „світло“, скільки позначення 
музики – „полегшена“. І ця полегше-
ність має на меті, за словами музи-
кантів, саме допомогти розширити 
аудиторію колективу. 

До вже звичного для гурту і слуха-
чів набору інструментів – віолончелі, 
акордеону, купи різних барабанів, 
народних та перкусійних інструмен-
тів – долучили клавішні. А саунд-про-
дюсер альбому Юрій Хусточка додав 
трохи електроніки, а також заграв 
на гітарі та сітарі. Аранжування 
стали більш вишуканими. Змінилися 
і ритмічні малюнки – якщо раніше до-
мінували удари в басовий барабан 
на сильну долю, то зараз гурт освоїв 
властиві тріп-хопу, хіп-хопу та драм-
н-басу ритми. 

Зазвучала в альбомі англійська 
мова. Значно побільшало пісень із 
лід-вокалом єдиного у складі гурту 
чоловіка Марка Галаневича.

Пісні дещо втратили в енергетиці. 
Старий матеріал віддавав містич-
ністю, певною ритуальністю. Нова 
музика десакралізована, а в текстах 
побільшало іронії та стьобу.

Порядок пісень вибудовано за пев-
ною логікою – від привітання „Добро-
го вечора, ми вітаємо вас у нашому 
клубі. Сьогодні перед вами виступає 
гурт “ДахаБраха”“ у першій доріжці 
до заключної пісні „Бувайте здорові“ 
з проханням „бувайте-бувайте, нас 
не забувайте, щодня, щовечора нас 
всіх споминайте“.

 

Ігор Закус та Z8Band. 
Українська басова 
пісня (2010)

Недавній київський виступ Ігора 
Закуса та Z-Band здивував однією де-
таллю: самого майстра – і цим, звіс-
но, частково „завдячуємо“ устрою 
та розмірам сцени – було майже 
не видно за музикантами гурту. Він 
сховався у закутку сцени і лиш час від 
часу визирав звідти, аби посмішкою 
висловити задоволення музикантами 
або ж похмурим виразом обличчя 
– незадоволення звукооператором.

Деталь може і незначна, але, як 
видається, показова. Вона свідчить 
про досягнення музикантом того 

рівня розвитку, коли можна вже не 
виставляти свою майстерність на 
передній план, а просто грати в своє 
задоволення та – і це головне – дава-
ти грати іншим. 

Саме це і можна почути в альбомі 
„Українська басова пісня“. З 11 ком-
позицій лише 2 інструментальні. Всі 
решта – дуети. В альбомі співають 
Ніна Матвієнко, Юлія Рома, Млада, 
Тетяна Балакірська і Віктор Павлік. 
Тут звучать і народні пісні – „Під 
облачком“, „О, мій милий“ та „Аме-
рицький край“. І добре відомі пісні „Ти 
подобаєшся мені“ та „My funny Vale-
ntine“. І, звісно, авторський матеріал. 
Окремо слід відзначити авторський 
дует Закус–Рома: співачка написала 
слова до трьох композицій, зокрема 
до вже знайомої за альбомом 2003 
року „Колискової“.

На жаль, зібрати весь склад, що 
брав участь у записі альбому, на кон-
цертному майданчику доволі склад-
но, тому ймовірність почути пісні 
наживо дуже мала. Однак і без того 
чути і бачити, як Ігор Закус та Z-Band 
грають джаз – саме задоволення.

Андрій Газін, Київ**********
**********

композиції на спадщині укра-
їнського народного мистецтва, 
Караффа-Корбут продовжувала 
традиції львівської авангардної 
графіки. 

Праця для видавництв „Ка-
меняр“ та „Веселка“ дозволяла 
вести більш вільний спосіб життя, 
усамітнено виконуючи творчі 
замовлення. У 1960-х художниця 
починає спілкуватися з серед-
овищем Клубу творчої молоді 
– Галиною Семикіною, Іваном 
Світличним, Богданом Горинем, 
поділяючи інтерес до української 
культури й історії та свободо-
любні настрої. Скоро така „не-
благонадійна“ поведінка стає 
підставою для розмови „в орга-
нах“ – відтоді мисткиня різко 
обмежує громадську активність 
поза колом „дім-майстерня“. Од-
нак саме на ці роки припадає її 
звернення до знакових постатей 
української традиції – Караффа-
Корбут розробляє понад 100 
ліногравюр Шевченкіани, які 
зараз зберігають у канівському 
музеї, 34 роботи з цього циклу 
ілюструють „Кобзар“ 1967 року 
видання. У 1963 році вона ство-
рює доплічний портрет Івана Ви-
шенського і пізніше повертається 
до цього образу – ілюстрації до 
поеми Івана Франка, над якими 
працювала 13 років, втілюють 
усю напругу і громадянський па-
фос як літературного твору, так 
і життєвого досвіду інтелігентки 
з дисидентського кола.

Вільнодумство (хай і прихова-
не) не минуло дарма – організо-
вуючи ювілейну виставку до свого 
60-річчя у 1984 році, художниця 
стикнулася з несподіваними про-
блемами: спілчанські діячі почали 
критикувати роботи та давати 
поради. З почуттям власної гід-
ності художниця відмовилася від 
такої честі, і ювілейна виставка 
відбулась із запізненням у два 
роки, вже на умовах мисткині. 
У 1990-х відстороненість від бю-
рократичного життя Спілки ще 
раз зіграла негативну роль – ім’я 
ілюстраторки, книжки якої ви-
йшли накладом у кілька мільйонів 
примірників, виявилося не досить 
розкрученим для присудження 
Шевченківської премії, а по її 
смерті – щоб зробити іменний 
музей у майстерні. „Лісова пісня“ 
та „Іван Вишенський“ побачили 
світ щойно у 2000-х роках.

Тамара Злобіна, Київ
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із корінням“
Zakorzeniony kosmopolita. 
Ihor Szewczenko w rozmowie 
z Łukaszem Jasiną, Lublin, Instytut 
Europy Środkowo-Wschodniej, 
2010, 220 с.

Провівши з цією книжкою кілька 
цікавих вечорів (в тому числі й під час 
її презентації у Києві), увесь час ду-
малося: як же правильно перекласти 
цього „закоженьоного космополі-
ту“? В анотації до книги українською 
він „закорінений“; мені самому спер-
шу видавалося правильнішим „пере-
конаний“. Прочитавши цю збірку 
інтерв’ю та виступів професора 
Ігора Шевченка повністю, відкинув 
обидва варіанти. Це книга про лю-
дину вільного світу, що не забувала 
про своє коріння: етнічно-політичне 
– походження з Наддніпрянської 
України, та соціально-культурне 
– дитинство та юність у міжвоєнній 
польській Варшаві. 

Автор цього інтерв’ю-ріки (є такий 
термін у польському книговидав-
ництві) – молодий дослідник родом 
з польсько-українського пограниччя, 
а власне з Грубешева, Лукаш Ясіна. 
Чомусь так волею Божою сталося, 
що саме юному полякові довелося 
зустріти видатного світової слави 
візантолога наприкінці його життя, 
заприязнитися з ним настільки, що 
провести кілька місяців у його по-
мешканні в Гарварді та зробити 
перший значний крок до гідного 
вшанування його пам’яті (проф. Ігор 
Шевченко помер 26 грудня 2009 
року в США). Ця книжка – лише не-
величка частина того, що вдалося 
Лукашеві записати (за його даними, 
записаного має ще на чотири сотні 
нерозшифрованих сторінок).

Переказувати тут біографію Іго-
ря Шевченка немає сенсу. Попри 
невеликий наклад, книжка знайде 
свого читача (є певні сподівання 
й на український переклад), тож 
краще послухати самого Шевченка. 
Проте його феномен вкладається 
у канву тих вихованих на польській 
землі українських науковців, котрим 
судилося у повоєнний час розви-
вати вільну від комуністичних догм 
українську науку на Заході. Окрім 
Ігора Шевченка, можна принагідно 
згадати Омеляна Пріцака та Рома-
на Шпорлюка, його однодумців по 
Гарвардському Українському На-
уковому Інституту, як також Богдана 
Осадчука з [Західного] Берліна, 

котрий був для Шевченка далеким 
alter ego… Всі вони були сповнені 
місією побудови „віртуальної Украї-
ни“, і робили це з невичерпним 
життєвим оптимізмом.

Досить тривале життя професора 
– народився він 1922 року у роди-
ні емігрантів-петлюрівців вже під 
Варшавою, – через студії у Празі 
під час війни, потім становлення 
в університетах США – це великий 
обман кривавого ХХ ст., котре 
могло задушити малого Ігора ще 
у зародку, привівши його на світ по-
між часами Визвольних змагань та 
Голодомором (з дитинства пам’ятав 
мамине прислів’я „Померзнемо, як 
руді миші“), кинути у вир Варшав-
ського повстання (маючи багатьох 
друзів у польському підпіллі, Ігор 
допомагав їм у ролі зв’язкового на 
лінії Варшава–Прага–Львів), або 
ж вивезти радянським „воронком“ 
з Праги як „зрадника“ у 1945-му (Лу-
каш Ясіна про цей час жартує, що 
був би собі Шевченко професором 
у Магадані). Це величезне бажання 
вижити, вистояти, стати відомим, ба 
„генієм“, – у цьому весь Шевченко.

Показати постать Ігора Шевчен-
ка без його візантологічних заслуг 
– досить важке завдання. Під час 
презентації у Києві автор книги 
розповів, що Шевченко нерідко 
його підловлював на різного роду 
спробах зрозуміти, наскільки Лукаш 
тямить у старих мовах, біблійних 
сюжетах тощо. Проте самому Лу-
кашеві професор був цікавий у його 
польсько-українському контексті, 
тож і ми можемо скористатися дво-
ма-трьома тезами для подальших 
інспірацій цією постаттю. Варто тут 
зазначити, що Ігор Шевченко у 70-х 
роках очолював Світову асоціацію 
візантиністів, тож його не могла 
обійти стороною радянська істо-
ріографічна критика (професора 
навіть запрошували до Москви та 
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Києва, без жодних негативних на-
слідків для нього як для нащадка 
петлюрівців). На одній із конферен-
цій, організованій в Італії, Шевченко 
проголосив своє знамените: „Немає 
України та Білорусі без Візантії та 
Польщі“ (цю цитату пропагував зго-
дом досить активно медієвіст Єжи 
Клочовський, теперішній директор 
люблінського Інституту Централь-
но-Східної Європи). 

Для ширших кіл, зрештою, Шев-
ченко відомий не через візантоло-
гію, а як автор книги „Україна між 
Сходом та Заходом“ (англійське 
видання 1996 року, українське 
– 2000 року). У ній – спершу як збір-
нику лекцій курсу української історії 
– Шевченко подав чимало контр-
аверсійних тез, особливо для вихо-
ваних у націоналістичному наративі 
„свідомих українців“. Презирство 
до націоналізму йому прищепили 
у Празі під час війни, де – за сло-
вами Шевченка, „як те бидло, гнали 
мене на різні оунівські урочистості“. 
До слова, нинішню українську еліту 
Шевченко сприймав також як надто 
вузьколобу: виступаючи з одним 
і тим же текстом перед польською 
публічністю у Кракові і українською 
у Львові, першого разу був оси-
паний оваціями, другого – глухою 
мовчанкою шоку. 

Шевченко залишився громадя-
нином світу, не будучи визнаним 
Україною: будучи почесним докто-
ром кількох польських університе-
тів, серед українських – лише УВУ 
у Мюнхені. „Закордонне членство“ 
в Академії Наук України для нього 
було незрозумілим, ба більше 
– образливим через сам підхід. Від 
Ющенка, Тимошенко, Януковича 
„не сподівався нічого доброго“. 
Єдине, що радувало – реактивація 
української мови. У 70-х йому в Києві 
було відмовлено у морозиві через 
те, що попросив його на Хрещатику 
по-українськи. „Не мешайтє рабо-
тать“, – сказала продавщиця. За 
часів незалежності професор свій 
експеримент повторив – і з успіхом. 
Можливо, критичний погляд збоку 
на нашу дійсність був на користь 
як самій Україні, так і Шевченкові, 
котрий не мусив підлаштовувались 
під совєтські чи вже постсовєтські 
правила гри. Те, що його книга-ін-
терв’ю вийшла спершу польською 
мовою, цю його відстороненість 
підтверджує. Маємо, вочевидь, ще 
дозріти до сприйняття „космополіта 
з корінням“. 

Роман Кабачій, Київ

Під знаком 
українського 
модернізму

Агеєва В. Апологія модерну: 
обриси ХХ віку, Київ, Грані-Т, 
2011.

Поява цієї книжки цілком законо-
мірна і була, як на мене, лише спра-
вою часу. Й не тільки тому, що більшу 
частину дослідницької діяльності 
Віри Агеєвої, знаного літературоз-
навця, доктора наук і професорки 
Києво-Могилянської Академії, мож-
на окреслити якраз цією назвою 
– апологія модерну. Леся Українка, 
Віктор Петров-Домонтович, укра-
їнська імпресіоністична проза, 
феміністичний дискурс українського 
модернізму: навіть вибіркового пе-
реліку персонажів і тем попередніх 
монографій авторки досить, аби 
скласти якесь уявлення про силове 
поле її наукових інтересів. Та йдеться 
не лише про це. 

Власне, книжка Віри Агеєвої ба-
читься мені й своєрідним логічним 
підсумком загальнішого „модерно“-
апологетичного проекту українсько-
го літературознавства 1990-х. Про-
екту, свого часу голосно започат-
кованого „Дискурсом модернізму 
в українській літературі“ (1997) Со-
ломії Павличко і майже синхронно 
підхопленого „ПроЯвленням Слова“ 
(1997) Тамари Гундорової. Не буде 
перебільшенням сказати, що й Віра-
а Агеєва своїми дослідженнями 
1990-х–2000-х чимало прислужила-
ся цій справі. 

Та якщо в 1990-і головний дослід-
ницький пафос полягав у захоплено-
му (пере)відкритті цілого континенту 
альтернативної історії української 
літератури – невідомої або й просто 
спотвореної радянською пропа-
гандою, – то за неповні п’ятнадцять 
років, що минули від того часу, 

з’явилося чимало „локальніших“ до-
сліджень, які в чомусь уточнюють, 
а в чомусь і переглядають початкові 
тези і навіть перелік „канонізованих“ 
імен. 

І з цього огляду книжка Віри Аге-
євої також дуже показова. Власне, 
„Апологія модерну“ – не монографія, 
а збірник статей, писаних з другої 
половини 1990-х і аж до нині. А відтак 
за нею можна частково реконстру-
ювати й дослідницьку історію самої 
авторки (не забуваючи, що йдеться 
про „додаток“ до її більших наукових 
праць). Із іншого ж боку, від такого 
жанру, вочевидь, не варто сподіва-
тися чогось такого, що можна було 
б назвати цілісною історією україн-
ського модернізму. Авторка й сама 
в передмові акцентує, що тут –  лише 
тексти й автори, які їй найбільше 
цікаві (в часовому проміжку від Лесі 
Українки до Оксани Забужко й Тара-
са Прохаська). 

Та все ж „Апологія“ – це й не ана-
лог Грабовичевого підходу „до історії 
літератури“. Адже, попри вибірко-
вість тем та імен, за усім цим доволі 
чітко проступає той-таки загальний 
„обрис ХХ віку“. До того ж, очевидно, 
що дослідницю цікавлять не тільки 
окремі імена (хай і улюблені), а й сам 
„процес модернізації“ української 
літератури; й не випадково один 
із розділів у першій – теоретичній 
– частині стосується проблеми фор-
мування українського літературного 
канону. Врешті й цю книжку, в сукуп-
ності згаданих імен і текстів, можна 
сприймати і як підхід до окремої, 
так би мовити, авторської, версії 
українського літературного канону 
ХХ століття. 

Для тих, хто звик асоціювати 
авторку з дослідженнями прози 
й драматургії, несподіваними мо-
жуть стати два новіші тексти, базо-
вані на уважному перечитуванні по-
етичної класики, – про „візіонеризм“ 
Лесі Українки та символістську лірику 
Максима Рильського. Ще одна з тем, 
які особливо цікавить Віру Агеєву 
в останні роки, – це література со-
цреалізму, а в ній передусім – спро-
ба відчитування текстів „із подвійним 
дном“ (те, що, як погоджується дедалі 
більше дослідників, і справді найпро-
дуктивніше робити на стику різних 
дисциплін – від літературознавства 
до психоаналізу). 

Позаяк ідеться про тексти, писані 
в різний час і з різних приводів, окре-
мі тези в них перегукуються. Інколи 
повторюються й улюблені цитати, 
ключові думки або й із невеликими 
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варіаціями відтворюється асоціа-
тивний ряд. Та це, зрештою, законо-
мірно, адже кожен автор має власні 
центри тяжіння, які й створюють для 
„свого“ читача своєрідний ефект 
упізнаваності. Упізнаваним (у по-
зитивному розумінні) є і письмо Віри 
Агеєвої – дуже конкретне й предмет-
не, а часто й відчутно іронічне або 
й ущипливо-критичне. Власне, пише 
авторка з дотриманням свого улю-
бленого й не раз цитованого фор-
малістського підходу – з уважністю 
не лише до того, „про що“, а і до того, 
„як“. Тож навіть у цьому виявляється її 
послідовна „апологія модерну“.

 Роксоляна Свято, Київ

Посиденьки 
з Іваном Андрусяком
Андрусяк І. Дуби і леви: статті та 
есеї / Іван Андрусяк, Київ, Грані-Т, 
2011, 168 с. (Серія De profundis). 

Збірка Івана Андрусяка „Дуби 
і леви“ містить двадцять дев’ять есеїв 
і статей, написаних у різні роки. 
На позір тексти впорядковано без 
якогось виразного структурного 
принципу, але, прочитавши їх так, 
як подано у змісті, ми відстежимо 
рух авторської думки, а йде вона від 
особистого до загального, від при-
ватного до суспільного, порушуючи 
різні теми – що далі, то гостріші. 

Перший у книжці – есей „П’ятдесят 
сотиків України (замість передмо-
ви)“. Привілейована позиція, а також 
підзаголовок свідчать про неабияке 
значення цього тексту для розуміння 
чогось більшого. Андрусяк одразу ж, 
без попередження, вивалює на чита-
чів історію своєї мікробатьківщини 
й власного роду, що мешкав на тих 
п’ятдесяти „сотиках“. Ви ще подиху 
не перевели – а співрозмовник уже 
стільки розказав про себе й своє 
коріння, що аж незручно стає. Таке 

раптове занурення в інтраісторію 
спонукає читачів поритись у власній 
пам’яті, зобов’язує до взаємної щи-
рості й відкритості, а цю тональність 
автор зберігає впродовж усіх „Дубів 
і левів“. Коли контакт і, головне, 
діалог на паритетних засадах на-
лагоджено, автор провадить далі, 
розповідаючи про славних родичів, 
улюбленого поета, вуйну Яковиху, 
знакову для себе місцевість („Мій 
Гелон“ – так зворушливо звучить 
оце „мій“), про дубів і левів… Наче 
балакучий, але напрочуд цікавий 
сусід у купе („Знаєте, а я ще й вірші 
пишу“), Іван Андрусяк охоче нагадує 
про себе як поета, присмачуючи 
оповідки поетичними вкрапленнями. 
Бесіда невимушена й щира: от уже 
й випили трошки, й закусили, й роз-
говорилися про щось інтимніше, як, 
наприклад, про сім’ю та випадкові 
затьмарення („Виклик мустанга“), 
а після того можна погомоніти й про 
суспільноважливі питання з різних 
сфер – культури, політики, релігії… 
Якщо проскочить якесь незрозуміле 
слово, – хто ж його знає, з якого 
регіону сусіди-пасажири, – автор 
пояснить і розтлумачить, по-добро-
му, з усмішкою: мовляв, так у нас 
кажуть на те й те. 

Безперечно, в подібних розмовах 
не обійдеться без дискусій. І тут 
на допомогу приходить есей, який 
дозволяє з чимсь не погодитись і за-
охочує до обміну думками; більше 
за те, він у даному випадку цілком 
виправданий (до слова, цей жанр 
міг би стати рятувальним жилетом 
у „Записках українського самашед-
шого“, але, на жаль, романна форма 
потопила обох – і текст, і читача). 
Втім, ніякий жанр не врятує супутни-
ків Івана Андрусяка, якщо ті раптом 
ностальгуватимуть за „совком“, чи 
згадають у позитивному контексті 
Олеся Бузину, чи виявляться шану-
вальниками „гламуру“ (простіше 
кажучи, попсюками), чи заявлять, 
що вони „воінствующіє атеїсти“ або 
українофоби. Таких автор відверто 
шпетить, позаяк „Дуби і леви“ стоять 
на фундаменті ідейної близькості зі 
співрозмовниками. Декому я катего-
рично не раджу сідати в одне купе 
з Андрусяком, бо діалог переросте 
вербальні межі. 

Але ті, хто після першої ж історії 
переконаються, що автор – „своя 
людина“, зазирнуть у дивовижний 
світ – світ іншого „Я“, не більше й не 
менше, – а довколишній побачать 
його очима. Впізнають знайомі 
цитати, спробують запам’ятати 

вперше почуті. Посперечаються 
про „Щоденник“ Шевченка й „Ре-
візора“ Гоголя. Голосно посміються 
всі разом, пригадавши різдвяні 
есемески дві тисячі дев’ятого року. 
Зачудуються з того, як перетікають 
одна в одну форми життя: „А живе 
вимірюється не лініями – живе 
осягається образом. Саме тому 
львівські леви мудрі й сильні – але 
з добрими-добрими очима. Тоді як 
опішнянські леви добрі й пухнасті 
– але в горбах їхніх м’язів гнучко 
проступає твердість і сила дуба…“ 
(с. 49). Вкотре жахнуться з дебільно-
сті „путінопоклонників“. Пообіцяють 
собі прочитати п’ятьох рекомендо-
ваних письменників, якщо досі не 
довелося. Замисляться над оповід-
кою про камінь – символ, що на-
гадує про важливість розмежування 
свого й чужого. А своє, повертаю-
чись до першого есею, починається 
з п’ятдесяти сотиків України. От де 
лежить Андрусякова брила, камінь 
спотикання й порозуміння. От вона, 
спільна ідейна база, міцна як дуб. 

Якщо їдете в поїзді, а нема з ким 
поговорити, якщо сидите вдома самі, 
а друзі пороз’їжджалися, – візьміть 
„Дубів і левів“ і побалакайте з Іваном 
Андрусяком. Гарно посидите.

Юлія Кропив’янська, Київ

Культурний іконостас
Євгенія Кононенко. Героїні та 
герої, Київ, Грані-Т, 2010, 198 с. 

В есеїстичній книжці письменниця 
розмірковує про феномен героїв 
культурного іконостасу різних націй і 
про самих героїв певних націй. Геро-
ями, безумовно, є не самі історичні 
постаті, а ті ідеї та цінності, які з ними 
асоціюють. Такі розвідки належать 
не до історико-літературознавчих, 
а до студій популярної культури 
– вони досліджують саме рецепцію 
деяких постатей суспільством, тоб-
то дають зробити висновки більше 
навіть не про героїв, а про тих, хто 
зробив їх своїми героями. Авторка 
розмірковує, чому перемога росій-
ської України ніколи не могла і не 
зможе бути остаточною, – через 
плеяду українських героїв та їх від-
сутність у російській Україні („ро-
сійські українці“ рано чи пізно або 
починали служити своїми талантом 
та волею Росії, або приходили до ідеї 
„української України“).

Есеї об’єднані у три розділи і, влас-
не, у двох із них – першому („Міфи та 

ензії та анотації
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непорозуміння“) і третьому („Скалки 
київських фресок“) – про героїв 
ідеться опосередковано. У „Міфах 
та непорозуміннях“ мова йде радше 
про „наболіле“: про нелегальних 
робітників-українців за кордоном; 
про ставлення радянського, а потім 
пострадянського суспільства до вої-
нів Другої світової чи то пак Великої 
Вітчизняної; про сприйняття суспіль-
ством, особливо чоловіками, повій. 
У третьому розділі письменниця 
згадує про пам’ятні для її родини (аж 
до дідів) місця, порушує проблему 
нищення „давнього“ Києва, а також 
вміщує своє інтерв’ю з Анатолем 
Перепадею.

Ядром книжки „Герої та героїні“ 
є другий розділ, „Знаменитості. 
Герої. Кумири“, де на основі схеми 
розгляду героїв, запропонованої 
американськими дослідниками Дже-
ком Нахбєром і Кевіном Лоусом, 
авторка досліджує феномен Марусі 
Чурай, Лесі Українки, Ліни Костен-
ко, Оксани Забужко (есеї „Співоча 
душа України“ та „Heroine or bad 
girl?“) – завдяки яким фактам біо-
графії (навіть вигаданої) перші троє 
героїнь потрапили до українського 
іконостасу, і як діяльність четвертої 
дозволяє означити її як heroine out-
law, героїню-розбійницю, героїню-
баламутку?

Героєм популярної культури на 
українському, як і решті пострадян-
ського, просторі авторка називає 
„дідуся Фройда“, адже згадками 
про нього насичений весь, так би 
мовити, „сексуальний дискурс“. 
У книжці є також короткі досліджен-
ня про менш відомих українцям (не 
українських-бо) героїв – про кве-
бекського письменника номер один 
Еміля Нелліґана, про французьку 
письменницю Марґеріт Юрсенар 
чи про єврейсько-польсько-аме-
рикансько-французького автора 
Мартіна Ґрея. 

Анастасія Левкова, Львів

Нові прочитання 
Лесиних драм
Леся Українка. Драми та 
інтерпретації / Передмова та 
упорядкування В.Агеєвої, Київ, 
Книга, 2011, 912 с.

Лесю Українку без перебільшення 
можна назвати культурною геро-
їнею рубежу ХХ–ХХІ століть. Нині 
саме до її постаті звертаються ті, хто 
прагне вибудувати новий канон на-
ціональної літератури й поставити 
в його центр гідних попередників. 
Монографія Віри Агеєвої „По-
етеса на зламі століть. Творчість Лесі 
Українки в постмодерній інтерпре-
тації“ (К., 1999) та інтелектуальний 
бестселер Оксани Забужко „Notre 
Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті 
міфологій“ (К., 2007) – найяскравіші 
книжки цього часового періоду, при-
свячені творчості письменниці, після 
яких неможливо говорити про Лесю 
Українку тільки як про дуже хвору 
жінку, якій судилося стати одиноким 
мужчиною на всю тодішню літера-
туру. Вони повернули Ларисі Косач 
статус інтелектуалки доби модерну, 
яка в українському контексті випере-
дила свою епоху.

Ювілейне видання драм Лесі 
Українки, видане цьогоріч, – логічне 
продовження такого процесу повер-
нення й переосмислення. Останнє 
велике видання її творів – дванад-
цятитомник, впорядкований у 1970-х 
роках, містить численні купюри, ко-
ментар до нього теж не найкращий. 
Найповнішими дотепер є семитомне 
та двананадцятитомне видання за 
редакцією Бориса Якубського, які 
побачили світ ще у 1920-х рр. Тут тек-
сти письменниці супроводжуються 
інтерпретаціями провідних науков-
ців, які тепер вважаються класиками 
вітчизняної критики: Миколи Зерова, 
Бориса Якубського, Михайла Драй-
Хмари, Олександра Білецького, Єв-
гена Ненадкевича та ін. З того часу 

такої спроби перечитання творчості 
Лесі Українки не повторювали – аж 
дотепер.

Зібрання драм, впорядковане Ві-
рою Агеєвою до 140-річчя з дня на-
родження письменниці, містить статті 
провідних українських літературоз-
навців. Кожна з 15 драм (тут мали бу-
ти усі 24, проте, врешті-решт, видання 
побачило світ не настільки повним, як 
планувалося) супроводжується після-
мовою-коментарем. Автори: Роман 
Веретельник, Олена Галета, Мар’яна 
Гірняк, Тамара Гундорова, Леся 
Демська-Будзуляк, Оксана Забужко, 
Марія Зубрицька, Наталка Іванова, 
Агнєшка Матусяк, Володимир Пан-
ченко, Ростислав Семків, Елеонора 
Соловей, Ірина Старовойт, Микола 
Сулима – спробували інтерпретува-
ти класичні тексти із застосуванням 
новітніх методів гуманітаристики. Тож 
тепер маємо нагоду не тільки ще раз 
прочитати твори видатної письменни-
ці, але зрозуміти та переосмислити їх 
із допомогою фахівців. 

„Лісова пісня“ як зображення 
шляху лицарства, перенесеного на 
український ґрунт (Оксана Забуж-
ко), „Бояриня“ як трагедія відчуття 
глухого кута аж до „неможливості 
жити“ (Володимир Панченко), „Адво-
кат Мартіан“ як психодрама – пошук 
шляху примирення з фізичною смер-
тю, а не лише зображення конфлікту 
між громадським обов’язком і при-
ватними почуваннями (Ростислав 
Семків), „Камінний господар“ як 
виклик системі патріархату і підрив 
легенди про Дон-Жуана (Роман 
Веретельник). Жодна з рецепцій не 
претендує на те, щоб бути домінант-
ним чи остаточним прочитанням, 
проте всі вони – цікаві й нестандарт-
ні. Фактично, ця книжка є рефлексією 
сучасних інтелектуалів на тему твор-
чості однієї із найяскравіших авто-
рок української літератури.

„Леся Українка. Драми та інтер-
претації“ має усі шанси стати не ли-
ше подією серед кола зацікавлених, 
але й подарунковим бестселером. 
Феєрію драм та захопливих комен-
тарів до них видрукувано на окан-
тованому орнаментом кремовому 
тлі (флер Fin de siècle) та ілюстровано 
численними фотографіями. На об-
кладинці – портрет письменниці 
в юності. Такі деталі роблять читання 
приємнішим; та й інтер’єр прикрасить 
це красиве ювілейне видання. Наре-
шті драми Лесі Українки дочекалися 
обговорення на відповідному рівні 
– і змістовому, й формальному.

Оксана Щур, Київ



Після подій у Північній Африці Європа 
має усвідомити, що авторитарні 
режими, які знаходяться поруч, 
є загрозою і для неї самої. Якщо лідери 
і провідники ЄС сподіваються, що 
стабільність за її кордонами в обмін на 
демократію збереже і його стабільність, 
то вони сильно помиляються. 

Сергій Данилов
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Тема: McTabachnik’s

Для кого працює 
міністр Табачник?

Протиракетні лабіринти

Народжений в неті

Ускладнення почнеться 
(якщо почнеться) за кілька 
років, коли доведеться 
вирішувати, не проти, а за 
кого віддати свій голос. І тоді 
може виявитися, що єдиною 
«реальною альтернативою» 
антиукраїнській владі 
Януковича є українська 
влада людей, які непомильно 
викриватимуть чорноротих 
неоциніків і сіячів хаосу за 
такою, наприклад, ознакою, 
як недостатньо шанобливе 
ставлення до п’ятистопного 
ямба чи синтаксичного 
паралелізму. Вибір між 
Дмитром, так би мовити, 
Табачником та Іриною, сказати 
б, Фаріон — ось один із дедалі 
ймовірніших варіантів нашого 
недалекого майбутнього. 

Олександр Бойченко




