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Ук р а ї н с ь к и й ж у р н а л

Народ, як манну небесну,
отримує незалежність
– і використовує її лише
для того, щоб почати
вироджуватися на очах
(власне, послідовно
вибираючи все гірших
і гірших президентів, ми
нарешті підійшли до нижньої
межі виду homo sapiens: далі
– тільки фауна). Що можна
думати про такий народ
– народ, який перетворює
власну державу на інструмент
самознищення?
Олександр Бойченко
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Посольство України спростовує..

Про свій арешт на вулиці Шарля
де Голля колишній член уряду
Юлії Тимошенко говорив як про
провокацію української сторони,
„за пропозицією української
влади“. А посольство є частиною
української влади...
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Ярослав Грицак

Українська незалежність залишається
стратегічним компромісом

зміст
Насправді, історія завжди вагітна
різними можливостями. І коли
сьогодні можна часто почути, що
у 1991 р. Україна не завоювала
свою незалежність, і що вона
впала їй як дар з небес, я можу
тільки стенути плечима: випадок
допомагає лише тому, хто до
нього є добре підготовленим.
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«Епоха пострадянського
простору закінчується.
Завершується взагалі
пострадянська доба і Україна
вступає в нову епоху. Це
величезний виклик, але
одночасно і шанс, це не
катастрофа. І ми рухаємось до
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Василь Карп’юк

Пісня про дружбу
Про своє єдине кохання
написав стільки, що, здається,
і його виписав і сам виписався.
Найінтимніше, те, що нікому не
можна розповідати, записую
у всіляких формах, щоб згодом
могли прочитати всі. Ця клята
література!
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Барокові перлини „Козлограда“
pецензії та анотації

УЖ у мережі Facebook!
„Український журнал“ уже доступний в мережі
Facebook, де для всіх охочих відкрито простір для
дискусій та коментарів стосовно актуальних та
архівних номерів нашого часопису.
Окрім сторінки „Український журнал“, пропонуємо
також відвідати групу „Фільми України / Films
of Ukraine“, де можна ознайомитись з актуальною
інформацією про перегляди українського кіно
в Празі та про закордонні фестивалі й акції,
в рамках яких презентуються українські фільми.
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Наш читачу!
Певною мірою тема номеру „прийшла“
сама по собі, адже в серпні минає 20
років від моменту, коли Верховна Рада
УРСР проголосила незалежність України.
Хоча кров не пролилася, все відбувалося
в доволі драматичних обставинах.
Швидше за все, тоді вдалося скористатися
ситуацією. Хто знає, в який бік покотилося
би колесо історії, якби не московський путч,
головна ідея якого полягала у спротиві
спробам Горбачова реформувати СРСР.
Однак наслідки ГКЧП були історичними:
почався процес повного унезалежнення
від московського центру, радянська імперія
занепала.
Перебудова і Гласність, проголошені
Горбачовим, стали каталізаторами
національних та демократичних процесів.
Уже з кінця 1980-х років атмосфера
в Україні була щоразу задушливішою.
Так виникла масова та організована
опозиція. В липні 1990 року проголосили
Акт Суверенітету України. В жовтні
1990-го студенти провели вдалу акцію
протесту. Тривав процес розширення
автономії України (ще радянської). Тим не
менше потрібної критичної маси все ще
бракувало. У 1991 році історія виразно
прискорилася: саме таким переломним
моментом і став ГКЧП. Унаслідок
компромісу номенклатури та опозиції
було проголошено незалежність України.
На політичній мапі світу з’явилася нова
держава, яка попри всі негаразди існує
вже двадцять років. Компроміс, укладений
на початку 1990-х, триває досі, і жодна
поважна політична сила не сумнівається
в його доцільності.
Виникає запитання: чи ці двадцять років
могли виглядати інакше? Сьогодні, однак,
доцільніше думати вже про наступні
двадцять років. Як слушно зауважує
політолог Вадим Карасьов, „пострадянська
епоха завершується, а це означає для
України величезний виклик, але одночасно
і шанс!“.
Бажаємо вам приємного читання і гарних
канікул! До зустрічі у вересні!

вдома на чужині

Аболіції нелегалів
у Польщі – бути
Польський уряд 23 червня схвалив проект закону про аболіцію
іноземців, які нелегально перебувають у Польщі. Іноземці могли
б узаконити своє проживання тут
на наступні два роки і влаштуватися на роботу без додаткових
дозволів.
Голова польського Управління
з питань іноземців Рафал Роґаля
звертає увагу, що нові правила
стосуватимуться людей, які прибули до Польщі після її включення
до Шенгенської зони, тобто після
20 грудня 2007 р., і до 1 січня 2010
р. отримали остаточну відмову надання їм статусу біженця.
Це була б уже третя аболіція для
іноземців у Польщі протягом останніх двадцяти років. Попередніми
скористалося близько п’яти тисяч
людей. Управління з питань іноземців сподівається, що цього разу
своє перебування у Польщі захочуть
легалізувати близько 10 тисяч іноземців. За неофіційними даними
неурядових організацій, загалом нелегально в Польщі можуть перебувати навіть кількасот тисяч громадян
України, зокрема діти, які народилися вже на території Польщі.

Польський сланцевий
газ придатний до
вжитку
Неподалік села Лебєнь (Поморське воєводство) британська фірма,
провівши пробне свердління на
глибину 4 км, знайшла сланцевий
газ і ствердила, що його можна
видобувати. Технології видобутку
цього палива мають американські
компанії. У квітні ц.р. американське
Агентство енергетики оприлюднило
інформацію, що Польща володіє
понад 5 мільярдами кубометрів
сланцевого газу. Однак, на думку
експертів, для введення технологій
і, відповідно, унезалежнення країни
від російських ресурсів, Варшаві
знадобиться як мінімум кільканадцять років.

Польщу та
Словаччину з’єднає
новий газопровід?
Інвестиції в енергетичну безпеку
Словаччини – це головна тема візи6

ту польського президента Броніслава Коморовського, який 21 червня
відвідав Братиславу, зустрівшись
зі своїм колегою Іваном Ґашпаровичем та прем’єр-міністром країни
Іветою Радічовою. Експерти підкреслюють, що на енергетичну безпеку обох країн вплине будівництво
нового газопроводу, який з’єднає
Польщу і Словаччину. Однак реалізація цього проекту може бути
ускладнена, адже з боку Словаччини за інвестицію відповідає приватна фірма.
Рішення про будівництво газопроводу, що з’єднає Польщу та
Словаччину, буде прийняте не
раніше 2012 року. Поки що фірми
з обох країн підписали лише лист
про наміри.

Посол Литви
в Польщі: польська
діаспора в Литві
нелояльна до
Вільнюса
Усередині серпня представник
литовської держави у Варшаві
Лорета Закарявічєнє в інтерв’ю
агентству BNS звинуватила литовських поляків у нелояльності до
країни проживання, тобто Литви.
„У нашій країні проживає чимало
нацменшин, це і німці, і росіяни,
і білоруси, і євреї. Однак литовці,
що проживають у Польщі, на відміну від литовських поляків, є лояльними громадянами“, – заявила посол,
говорячи про питання збільшення
годин литовської мови в польських
школах країни над Нямунасом.
Ці слова обурили польське зовнішньополітичне відомство. Речник
МЗС Польщі Марцін Босацький,
зокрема сказав, що „представникам литовської держави не личить
формулювати подібні заяви без
представлення жодних доказів“.
Посли мають будувати добрі відносини між країнами – впевнені представники варшавського відомства.
Заяву Л.Закарявічєнє литовське
МЗС не коментує. Проте неофіційно джерела, наближені до
литовського Міністерства освіти,
заявляють, що посол не повинна
була говорити про ситуацію поляків у контексті шкільництва, адже
це – виключно внутрішня литовська
справа, яка не повинна впливати
на відносини з іншими державами.
Литовські чиновники нагадують:

збільшення занять литовською
в усіх школах нацменшин, зокрема польських, у березні цього
року (а саме це викликало масові
обурення польської діаспори), – це
пряме віддзеркалення практики
всіх європейських країн, у тому
числі й Польщі.

Нові громадяни ЄС
У Євросоюзі зростає кількість іммігрантів, які отримують громадянство однієї з країн ЄС. У 2009 р., за
останніми даними статистичного
управління „Євростат“, громадянство окремих країн ЄС отримало
понад 770 тисяч осіб. Найчастіше
мігрантам громадянство надавала
Великобританія (понад двісті тисяч
випадків), друге місце займають
Франція та Німеччина (близько
ста тисячам осіб). Якщо йдеться
про Центральну Європу, то тут
показники значно нижчі. Громадянство Польщі у 2009 році отримали
всього дві з половиною тисячі осіб.
Найменше затверджених заяв було
в Литві – близько двох сотень.
Нові громадяни ЄС, за даними
„Євростату“, походили здебільшого з Африки (більше 30 %), з Азії
та Європи. У Польщі серед тих, хто
отримали громадянство, найбільше українців.

Польща має нового
голову Інституту
національної пам’яті
Сейм проголосував за кандидатуру Лукаша Камінського на посаду голови Інституту національної
пам’яті Польщі. Відтак це рішення
наприкінці червня підтримав Сенат. Лукаш Камінський при нагоді
заявив, що вже передбачає зміни
в Інституті: „Зменшуватиметься
частина прокурорської діяльності
членів Інституту, а робитиметься
ставка на наукові дослідження“,
– сказав, зокрема, історик.
Нагадаємо, Інститут національної пам’яті Польщі веде не лише
наукову, але також слідчу діяльність – розслідує комуністичні та
нацистські злочини. Досить часто
його публікації викликали величезні суперечності; сам Інститут часто
звинувачується в заангажованості.
Неофіційно відомо, що Л.Камінський пов’язаний з опозиційною партією Ярослава Качинського „Право
і справедливість“.

Вакантною посада голови Інституту національної пам’яті стала
після трагічної загибелі його тодішнього президента Януша Куртики
в авіакатастрофі під Смоленськом
10 квітня 2010 року.

Польща –
з американськими
винищувачами?
Наприкінці 2012 року перші
американські солдати розпочнуть
постійне дислокування на території Польщі, а вже через два роки
в країні над Віслою будуть розташовуватися перші американські
винищувачі F-16. Це передбачає
підписаний 13 червня польськоамериканський меморандум.
Польща і США в особах польського міністра національної оборони
Богдана Кліха та американського
посла Лі Файнштайна підписали
документ про співпрацю повітряних
сил обох країн. Меморандум мав
бути підписаний під час недавнього
візиту до Польщі президента США
Барака Обами, але тоді цього зробити не вдалося через необхідність
узгодження деяких подробиць.

ЄС завершує
переговори
з Хорватією
Хорватія готова до членства
в ЄС – стверджують представники
Єврокомісії. У Брюсселі рекомендовано країнам ЄС завершувати
переговори з владою у Загребі.
Брюссель запропонував закриття
чотирьох останніх і найбільш важких розділів переговорів між двома
сторонами – серед них ті, що стосуються судової системи, боротьби
з корупцією і політики в області
конкуренції. Каменем спотикання
є також розслідування військових
злочинів хорватів початку 90-х рр.:
експерти наголошують, що Загреб
у цьому процесі пасе задніх навіть у
порівнянні з такими балканськими
країнами, як Сербія.
Хорватія розпочала переговори
про членство в ЄС у 2005 році.
Польський уряд неодноразово
заявляв, що прагне закінчення
переговорів із Загребом за часів
польського головування в ЄС,
тобто до кінця поточного року.
Одночасно переговори ведуться,
зокрема, з Туреччиною. На відміну

від Загреба, Анкара закрила лише
половину з трьох десятків пунктів.
Натомість Ісландії, що почала переговори з ЄС наприкінці червня,
удалося закрити перші кілька пунктів уже за перший день процесу.

Нанґар Хель: не
винен, бо стріляв?
Окружний
військовий
суд
м. Варшави 1 червня виправдав сімох польських солдатів, які звинувачувалися у вбивстві мирних жителів
в селі Нанґар Хель в Афганістані.
Прокурори вимагали покарання
для вояків за те, що нібито вони
навмисно відкрили вогонь по цивільному населенню, і таким чином
порушили міжнародні конвенції.
Судді, однак, вирішили, що немає
достатніх доказів для винесення вироку. Це рішення позитивно сприйняли перш за все самі оскаржені,
задоволення не приховував також
міністр оборони Польщі Богдан
Кліх. Однак колишній головнокомандувач піхотних сил Польщі,
генерал Вальдемар Скшипчак нагадав, що штурм був „невиправданим та необґрунтованим“.
Натомість військові експерти
погоджуються: навіть якщо було
порушено міжнародні конвенції,
то винні не солдати, а їхнє керівництво, що наказало відкрити вогонь. Аналітики підкреслюють, що
солдатів, які перебували в умовах
війни, намагаються судити за законами мирного часу.
З вироком суду не погоджується
Військова прокуратура, яка подаватиме апеляцію.
16 серпня 2007 року, внаслідок
обстрілу польськими солдатами,
у селищі Нанґар Хель загинуло
шість осіб, серед них дві жінки
і троє дітей. Це був перший в історії
польської армії судовий прецедент
через порушення Гаазької конвенції та вбивство цивільних осіб.

Новий посол Польщі
в Києві
Генрик Літвін, котрий виконував
обов’язки віце-міністра закордонних справ Польщі, 1 червня почав
свою службу на посаді посла Республіки Польща в Україні. Г.Літвін
хоче пожвавити польсько-український торговельний обмін, а серед
пріоритетів зазначає, зокрема,
спрощення консульського обслуговування українських громадян.

Польський Дем’янюк
українського
походження?
В Англії у графстві Гемпшир мешкає 90-річний українець Олександр
Гуринь, який у роки Другої світової
мордував поляків та євреїв у таборі
„Травнікі“ на території сьогоднішньої Польщі – цю сенсаційну новину повідомила британська преса, а
за нею про справу почали писати й
польські газети. Як свідчать нові документи з Києва, Праги й Москви,
повідомляють представники єврейського Центра Візенталя, Гуринь
був членом німецьких допоміжних
служб.

Гуринь, етнічний українець, який
народився в підляському селі Воля-Угруська, що знаходиться на
території сьогоднішньої Польщі,
мав польську метрику, яка ймовірно і допомогла йому втекти до
Великобританії після закінчення війни, говорять польські дослідники.
Британська сторона не виключає,
що може позбавити Гуриня громадянства, якщо виявиться, що він
приховав частину свого минулого.
Однак з висновками не поспішає
Польща: речник Інституту національної пам’яті Анджей Арсенюк
звертає увагу, що установа поки
ще досліджує справу й не поспішає
з висновками, однак у разі підтвердження причетності Гуриня до
вбивств вимагатиме його екстрадиції та засудження в Польщі.
„Усі лідери нацистської Німеччини, ідеологи режиму, політики,
вже покарані“, – говорить Ігор
Дерев’яний, науковий співробітник
Національного музею-меморіалу
жертв окупаційних режимів „Тюрма
на Лонцького“ у Львові. „Нині про7

цес пошуку тих, хто підтримував
нацистів, приймає дивні форми. Історія з Дем’янюком показує, що він
виконував накази, а не видавав їх.
Питання в тому, чи людина добровільно співпрацювала з нацистами,
чи робила це, аби врятувати власне життя“, – вважає історик.
Сам О.Гуринь говорить в інтерв’ю
британському виданню „Daily Mirror“,
що його змусили співпрацювати,
інакше б зруйнували господарство. Центр Візенталя заперечує:
мовляв, усі військові злочинці таким
чином намагаються приховати
своє справжнє єство. Натомість
польський історик Богдан Мусял
докидає: той факт, що Гуринь був
польським українцем, а не полоненим з України, як Дем’янюк,
є підтвердженням добровільності
співпраці Гуриня з фашистами
– адже до Травніків привозили не
лише євреїв, а й поляків, яким, на
думку польського дослідника, українці хотіли помститися.
„Саме етнічне походження не
може бути підтвердженням, треба пред’явити більш конкретні
документи: заяву або список добровольців. Навіть спогади свідків
варто оцінювати критично, тому
що вони дуже суб’єктивні. Інакше
можна дійти до абсурдних висновків“, – вважає І.Дерев’яний.
Натомість відомий у Польщі єврейський громадський діяч, колишній голова Кнессету Ізраїля Шевах
Вайс підкреслює: табір у Травніках
був навчальним табором, де євреїв привозили й убивали у рамках
практики.
„Отож, якщо Гуринь був там, то
він є злочинцем. Польща повинна
судити нацистських злочинців,
а тим більше таких, які вбивали не
лише євреїв, а й поляків“, – вважає
Ш.Вайс.
Кілька років тому британська
преса повідомляла, що на території Великобританії може знаходитися навіть кількасот людей,
що співпрацювали з фашистським
режимом.
Ігор Ісаєв, Варшава

Рожевий танк знову
пофарбували
Двадцятий
ювілей
виводу
радянських окупаційних військ
з Чехословаччини та 20-у річницю
ліквідації Варшавського договору
Чехія відсвяткувала низкою заходів
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„Тижня свободи“. Радянська армія
та її братські союзники увірвались в Чехословаччину на танках
у серпні 1968-го. Придушивши
Празьку весну, спробу демократизувати комунізм, Совіти „тимчасово“ залишилися. Тимчасовість
тривала 23 роки. Як підкреслив
на конференції у Празі колишній
дисидент, теперішній міністр оборони Чехії Александр Вондра, хоч
генерали Варшавського договору
розробляли плани нападу на Захід, єдиною успішно проведеною
акцією був напад армій на члена
своєї ж організації.
Символом святкувань став старенький радянський танк у Празі,
який ще в 1991 році художник Давид Черни, а згодом і група депутатів пофарбували на рожево. Танк
мав нагадувати про визволення
1945 року, але був символом перекручування фактів історії та окупації. Твердження, що саме цей танк
першим приїхав 9 травня 1945 року визволяти Прагу, не відповідало
дійсності. Перший радянський танк
був не тільки іншого типу, але після
влучення німецького снаряду, згорів. До того ж, першими танками,
які почали визволяти Прагу, були
5 травня танки військ генерала
Власова...
Протягом
1990–1991
років
Чехословаччину покинуло 73500
радянських військових та 39000
членів їхніх сімей. Було відправлено 925 вантажних поїздів з 1000
танків, 2500 бронетранспортерів
та сотнями вантажівок і інших одиниць військової техніки.

До „Свободи“
через RFE
60 років тому розпочалась ера
„Радіо Вільна Європа“ (RFE). Аме-

риканська радіостанція розпочала свою трансляцію з німецького
Мюнхена на початку літа 1951 року. Вперше станція здійснила мовлення на Чехословаччину, яка у той
час, три роки після комуністичного
путчу 1948 року, жила політичними
репресіями. Крім вільного слова,
що на середніх хвилях транслювалося на Чехословаччину антенами
з Іспанії, свободу слова радіостанція сповідувала і летючками, які
на територію комуністичної країни
заносили десятки повітряних куль,
наповнених воднем.

Аж згодом RFE заговорила на інші країни східного комуністичного
блоку та – вже як „Радіо Свобода“ – на республіки Радянського
Союзу. З нагоди ювілею станції
вийшла друком книга, відбулась
у Празі велика конференція за
участі колишніх редакторів, політиків та істориків. Для них залишається в архівах ще маса роботи,
адже комуністична держбезпека
десятиліттями цікавилась не тільки
станцією, а й її слухачами.

У Чеській Республіці з тисячолітньою традицією королівства президент республіки все ще вважається
замінником короля. Посприяв цьому
і початок новітньої історії Чехословаччини після 1918 року, коли
першим президентом став Томаш
Ґ. Масарик, філософ і політик, якому
вдалося вибудувати з Чехословаччини єдину діючу демократичну
країну у міжвоєнній Європі, але
який водночас тримався високо над
звичайною політикою і тішився привілеями, гідними монархів конституційних королівств.
Розвинув цю традицію після 1989
року інший філософ у президентському кріслі, Вацлав Гавел, який
за своїм значенням і впливом сягав
далеко за межі невеликої Чехословаччини, а пізніше – Чехії. Гавел, хоч
і був, подібно до Масарика, лідером
руху за поновлення демократичної
Чехословаччини та неформальним
вождем Оксамитової революції
1989 року (як Масарик – керманичем процесу здобуття незалежності
у 1918 році), ніколи не займався активною партійною політикою, за ним
ніколи не стояла жодна політична
партія. Щонайбільше, Вацлав Гавел
міг дозволити собі іноді висловлювати певні симпатії, наприклад, Партії
зелених, яка саме завдяки підтримці
Гавела потрапила до парламенту й
уряду шість років тому.
Масарикові за більше ніж п’ятнадцять років вдалося виховати,
а пізніше і підняти до функції свого
послідовника,
довгострокового
чехословацького міністра закордонних справ Едварда Бенеша,
практичного виконавця ідей свого
патрона. Бенеш, хоч його Масарик і
намагався від цього застерегти, вже
був частиною чехословацької політики, грав з політичними партіями у
свої ігри, а Націонал-соціалістична
партія, визначна центристська сила
тодішньої Чехословаччини, була
практично пов’язана з Бенешом.
З цього погляду сучасний голова чеської держави Вацлав Клаус,
другий після Вацлава Гавела президент Чеської Республіки, є подібний на Едварда Бенеша. Але тоді як
Бенеш був „політичним нащадком“
Масарика, Клаус від самого початку був суперником Гавела і, по
суті, його повною протилежністю.
Тоді як Гавел приніс в політику
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Клаус: Малий чеський король

харизму борця проти комунізму,
дисидента, який за свої погляди на
тоталітаризм провів багато років
за ґратами і ніколи не опустився до
колабораціонізму з режимом, Клаус є типовим представником „сірої
зони“. За часів комунізму він був
банківським чиновником, пізніше,
в часи перебудови, був „втягнутий“
реформаційною групою всередині
Компартії та Держбезпеки до Інституту прогностики, неформального
наукового центру для підготовки реформи комунізму в Чехословаччині.
Кадри Інституту прогностики потім
разом із дисидентами з оточення
Гавела сформували перший уряд
післяреволюційної Чехословаччини
1989 року.
В той час, коли Гавел і його колеги
з „Хартії 77“ сиділи за ґратами, Клаус страждав лише від того, що мусив
їздити на „трабанті“, жити в квартирі
панельної багатоповерхівки, а замість їздити на море до Італії, відпочивав у Південній Чехії або в Татрах.
Однак тоді як випадок Гавела і
декількох тисяч дисидентів був у Чехословаччині винятковим, випадок
Клауса у тодішній Чехословаччині
(та й у цілому Східному блоці) був
типовим. Мабуть, із тією лише різницею, що, на відміну від інших, Клаус
ніколи не був членом Компартії.
Втім, у практичній політиці після
революції 1989 року Клаус зазвичай
здобував перемогу над Гавелом.
Втілив у життя купонну приватизацію, завдяки якій у Чехії, подібно як
і в Україні чи Росії, відбулася „прихватизація“. Розділив Чехо-Словаччину,
проти чого даремно виступав Гавел.
Завів пропорційну виборчу систему,
і Громадянсько-демократична партія
Клауса стала на довгий час най-

сильнішою партією в країні. Однак
після п’яти років Клаус був змушений
скласти прем’єрські повноваження,
коли його скинуло політичне оточення Гавела. Та коли Вацлав Гавел після
дванадцяти років мусив покинути
президентське крісло, саме Клаус
став його наступником (головним
чином тому, що виразнішої особистості просто не було).
Зараз Клаусові виповнилося
сімдесят, і до завершення президентських повноважень залишилося
два роки. І хоча зі своїми провокаційними поглядами – на кшталт
боротьби проти екологів, нападок
на Євросоюз, неприйняття прав
людини як основної цінності світу
– він намагається досягнути слави
Гавела, до пошани першого чеського президента у світі Клаус навіть
не наблизився. Однак для чехів він,
попри все, є їхнім королем, „паном
президентом“, хоч і не вельми улюбленим, і не цілком шанованим.
На честь сімдесятиріччя Клауса
була видана хвалебна книга „Вацлаву Клаусові“, до роботи над якою,
втім, не вдалося залучити майже
нікого з визначних державних діячів, політиків або філософів. І хоча
це мав бути великий дар до великої
річниці „найбільшого чеського президента“, книга стала лише сумним
нагадуванням про те, якого незначного президента мають на чолі
своєї держави чехи. А те, що існують
інші країни на зразок України, або
Словаччини чи Угорщини, де ситуація виглядає ще гіршою, є лише
сумною констатацією, та аж ніяк не
приводом для втіхи.
Лубош Палата,
редактор газети „Лідове новіни“
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Шановний пане Посол!
Відповідаючи на Ваш лист, повідомляю, що редакція вирішила
в „Українському журналі“ опублікувати Ваш лист, а також надати
можливість пану Богданові Копчаку відповісти на Ваші зауваження.
Вважаю, що така позиція редакції „УЖ“ цілком відповідає стандартам
європейської журналістики.
З повагою,
Петро Андрусечко,
головний редактор „УЖ“

Посольство України спростовує...
Вже довший час у мене були
сумніви, чи представники Посольства України читають чи бодай
гортають „Український журнал“,
примірники якого регулярно від
редакції отримують. Після номеру
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6/2011 сумнів розвіявся, але не
повністю.
Посол України в Чехії Іван Грицак
в офіційному листі від 9 червня 2011
року спростовує мої слова зі статті

„Чесько-українські взаємини: око за
око, зуб за зуб“ про те, що до арешту екс-міністра економіки України
Богдана Данилишина в Празі у жовтні 2010 року причетне посольство.
За словами пана Посла, про факт
непричетності посольства, нібито,
неодноразово заявляв навіть сам
пан Данилишин...
Шановний пане Посол, ви маєте
рацію: жодного прямого доказу про
те, що посольство України в Празі
повідомило чеську поліцію про пана Данилишина, ні в мене, ні в моїх
чеських колег-журналістів немає.
Тому свої слова про те, що саме
посольство попросило чеську поліцію, арештувати пана Данилишина,
можу спростувати.
Але є цілий ряд непрямих доказів,
які свідчать про те, що посольство
свою роль у арешті екс-міністра
або приховує, або, що дуже ймовірно, не договорює до кінця, як було
насправді. Хто ж тоді, як не якийсь
представник посольства, подзвонив у поліцію? Хтось з українських
слідчих, які не володіють чеською
мовою? Або заробітчанин, якій
у людині в костюмі впізнав „злочинця“? Пана Данилишина, що був
у розшуку в Україні та в мережі
Інтерпол, затримала чеська поліція
просто перед посольством, де він
мав зустріч з представниками української юстиції. Екс-міністр прибув
до Праги з Німеччини саме для цієї
зустрічі. Як може посольство логічно
пояснити, що затримання відбулося
поблизу? Та ще й не рядовими поліцейськими, а людьми з відділу, що
виловлює злочинців у розшуку?
Про причетність посольства
України до арешту екс-міністра економіки я вперше почув від адвоката

„Після вашого затримання в Празі,
що відбулося 18 жовтня, преса інформувала про те, що ви приїхали
у Чехію лікуватися. Вас затримали
на вулиці Шарля де Голля в Празі,
де розташоване Посольство і Консульство України. Посольство України
заявило, що до вашого затримання
жодного стосунку не мало... Але
чеська поліція всіх подробиць затримання не розповіла. Розкажіть, як все
відбулося, як ви опинилися в Празі,
біля Посольства України? Що вас
туди привело?
Другого серпня 2010 року я офіційно взяв відпустку. 5 серпня я виїхав
на територію Німеччини, де проходив
лікування в Баден-Бадені і Баткрісбаху. На території Німеччини я дізнався,
що проти мене порушені відповідні
справи, також я дізнався про справи,
які порушені проти інших членів уряду.
Я неодноразово підкреслював, що
готовий співпрацювати з українськими
правоохоронними органами, давав інтерв’ю, в тому числі українській пресі,
і на 18 жовтня була попередня домовленість з правоохоронними органами,
що я дам пояснення. З їхньої сторони
як місце для зустрічі було запропоновано Посольство України в Празі. Я погодився з цією пропозицією і 18 жовтня
прибув до посольства для зустрічі
з українськими правоохоронними органами. Тобто, на території Чехії я не
проходив лікування – лікування було
в Німеччині, а тут була зустріч з правоохоронними органами, після якої
я був затриманий – за пропозицією
української влади – представниками
чеської поліції.
Ви здивувалися появі поліції, затриманню, чи, може, і очікували
такого розвитку подій?
Попередньо з українського боку бу-

Фото: Богдан Копчак

пана Данилишина. Зате ніколи не
довелося чути, щоб пан Данилишин
таке тлумачення подій спростовував. Про свій арешт на вулиці
Шарля де Голля колишній член уряду Юлії Тимошенко говорив як про
провокацію української сторони,
„за пропозицією української влади“.
А посольство являється частиною
української влади...
Повертаючись до сумніву, читають у посольстві „Український журнал“ чи ні, нагадаю частину мого
інтерв’ю з паном Данилишиним,
надрукованого в номері 1–2/2011,
після того, як колишній міністр
отримав у Чехії політичний притулок
і зміг покинути камеру в’язниці.

Mіністр закордонних справ Чехії Карeл Шварценберг

ли запевнення, що я дам відповідні пояснення, і влада зможе зняти систему,
по якій мене запитували через Інтерпол, а я зможу повернутися в Україну.
Але після подій 18 жовтня я побачив,
що, звичайно, інтереси стояли зовсім
інші.
Як це розуміти? Можна говорити
про зраду?
Я думаю, що це була елементарна
провокація, яка була спрямована на
те, щоб я був затриманий, і були здійснені зовсім інші процедури, ніж ті, які
повинні були бути“.
Стаття у номері 6/2010 „УЖ“,
яка пана Посла змусила написати листа до редакції, присвячена
безпрецедентному
напруженню
в українсько-чеських стосунках,
взаємному випровадженню дипломатів. Причиною є, на думку МЗС
Чехії, незадоволення Києва фактом,
що Чехія надала Данилишину політичний притулок і відмовилась його
передати Україні. Прага зіпсувала
Києву плани. Сьогодні ми є свідками
нестандартного судового процесу
над екс-прем’єр-міністром Юлією
Тимошенко; екс-міністр внутрішніх
справ Юрій Луценко – за ґратами.
Можна легко собі уявити, що чекало
б в Україні Данилишина: суд, як над
Тимошенко, та ґрати, як у Луценка.
Пан Посол, на жаль, не ви-

словлює свого обурення тим, що
Україна – після 20 років своєї
незалежності – в очах Заходу політично наближається до Білорусі,
але спростовує висловлену мною
тезу, що візит міністра закордонних
справ Чехії Карла Шварценберга
в Україну в листопаді 2010 року
пройшов напружено. Нагадую,
джерелом напруження був не тільки факт, що в той час екс-міністр
Данилишин уже понад місяць сидів у
чеській в’язниці, де чекав вироку про
свою екстрадицію. Чеський міністр,
їдучи в Київ, уже знав, що Данилишин попросив в Чехії політичного
притулку. Цей факт Шварценберг
офіційно підтвердив на прес-конференції в Києві. Нагадаю ще й те,
що згодом притулок українському
політику надало МВС Чехії, але на
підставі документів МЗС Чехії та
держдепартаменту США про жалюгідний стан української юстиції.
В такому контексті не зрозуміло,
чому посольство України в Чехії, посилаючись на слова міністра Шварценберга, підкреслює, що його візит
в Україну 2010 року „був успішним
і відбувся у спокійній, діловій обстановці“. Отож, у цьому вимогу пана
Посла задовольнити не можна.
Оцінка візитів і подій зі сторони ЗМІ
не керується побажаннями їх учасників чи співорганізаторів.
Богдан Копчак, Прага
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Євген Марчук:

„Мені довелось займатися
навіть прямим блефом“
Наш співрозмовник – постать неординарна. Достатньо вслухатися, як він
відрекомендовується: „До червня 1991 року я був першим заступником
голови КДБ УРСР. До цього – начальником Полтавського управління
КДБ, а до цього – начальником інспекції, а ще перед цим я працював
у славнозвісному 5 Управлінні з боротьби з антирадянською агітацією
(однак я ніколи, слава Богу, не очолював його, а був одним із п’яти
заступників). А ще перед цим я працював у розвідці одинадцять років“.
У 1991 році Євген Марчук, адже мова саме про нього, очолив Службу
Безпеки України. І, зважаючи на рівень викликів, треба віддати належне –
СБУ непогано впоралася зі своїми завданнями у перші роки незалежності.
У цьому є чимала заслуга самого Марчука. Незважаючи на радянське
минуле, він користувався повагою навіть серед частини колишніх
дисидентів. Втім, Євген Кирилович – не лише історична постать і політик,
а насамперед цікавий співрозмовник. Зрештою, як він сам висловився після
півторагодинної бесіди, „тем для розмов вистачило би ще на кілька годин“.

Згадаймо 1991 рік. Чи для вас особисто проголошення незалежності
України було несподіванкою?
Ні, не було, оскільки процес назрівав, і особливо останні півроку
для мене особисто він був дуже видимий, адже напередодні набуття
незалежності я працював державним міністром з питань оборони,
державної безпеки та надзвичайних
ситуацій. Що це означало? Адже
Радянський Союз офіційно ще
існував, хоча Декларація про державний суверенітет уже була проголошена. Почався складний процес
створення власних збройних сил,
під який, власне, і створили мою
посаду. На той момент ця посада
називалася дуже помпезно, по суті,
державний міністр – це віце-прем’єр.
В дійсності, окрім патронатної
служби (10–12 осіб), у моєму підпорядкуванні нічого не було. Адже
КДБ, усі військові округи, митниця
підпорядковувалися Москві. І тому
завдання було поставлене наступним чином: почати створювати свої
структури, але в масштабі і в рамках
правового поля Радянського Союзу.
Існувало чимало ризиків, особливо
після громадянських конфліктів на
Кавказі, у Прибалтиці, коли залуча12

лися збройні сили. Іншими словами,
була сильна протидія Росії. Можливо, не така, як у радянські часи,
тобто з агресивним протистоянням,
були навіть моменти, коли до нас
приїздили і просили. Я, наприклад,
пам’ятаю приїзд головнокомандувача ракетних військ стратегічного
призначення Ігоря Сергєєва та
командувача повітрянодесантних
військ СРСР Павла Грачова. Вони
мене благали, щоб ми не скорочували призов до збройних сил.
На той момент почався процес
самовільного повернення службовців строкової служби. А це ж порушення військового закону, причому
серйозне, до кримінальної відповідальності, до того ж, формально діяв
закон Радянського Союзу. Проте дефакто ми мали захищати своїх хлопців, які приїхали додому з Середньої
Азії, з Камчатки, вони відчували, що
все валиться. Найбільшим стимулом
для такого процесу було залучення
збройних сил для придушення громадянських акцій протесту.
Паралельно з цим почалась робота по створенню своєї митниці.
Наш кордон тоді – це кордон Радянського Союзу. Велися важкі, складні
переговори. У мене в силу необхід-

ності було дуже багато контактів
і з московськими візаві, які входили
у ці сфери з російської сторони,
і контакти тут, удома.
Вдома проходив бурхливий політичний процес, усе кипіло. До червня 1991 року я був першим заступником голови КДБ УРСР. Тому в мене
було чимало і особистих контактів,
і службових. І я бачив, що серед моїх
колег також відбувається своєрідна
еволюція. Декілька з них мали можливість по службових справах контактувати з російськими візаві.
Тобто чимало інших знаків вказували, що центральна влада вже
не реагує на те, що було її святим
обов’язком за радянської ментальності. Не кажучи вже про реакцію
з боку центральної влади на публічні акції у Києві. Адже до ГКЧП було
кілька таких акцій, наприклад, „Геть
Масола, Кравчука!“, Декларації незалежності був рік. Я буду говорити
відверто: звичайно, я не міг точно
передбачити подій, і не вірю, що
хтось зміг би, окрім, можливо, деяких політиків, які поклали заради
цього усе своє життя, того ж Левка
Лук’яненка, В’ячеслава Чорновола,
Степана Хмари. Більшість людей, що
займались державними і політичним

Спілкувався Петро Андрусечко, Севастополь
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справами, мали, як кажуть, голову
на плечах і розумно підходили до
аналізу ситуації, бачили, що – все,
імперія закінчується. В якій формі
вона закінчиться – це дуже багатьох
збивало з пантелику. А найбільше,
звичайно, збивало з пантелику те,
що наближалося підписання союзного договору 20 серпня. Саме
тому ГКЧП рвонув 19 числа, щоб не
допустити союзного договору.
Я неодноразово читав, що у серпні
1991 року до Києва приїжджала людина від ГКЧП з вимогою ввести надзвичайний стан в Україні. Це правда?
Коли грянув ГКЧП прем’єр-міністр
Вітольд Фокін був у відпустці.

І обов’язки голови уряду виконував
віце-прем’єр Масик Костянтин Іванович. Вранці Масик зібрав уряд для
аналізу ситуації. Я, поки збирався на
екстрене зібрання, відчував, що ситуація якось не тягне на надзвичайний стан. Проте на той момент не
було жодних офіційних документів
з Москви про події, що відбувалися,
залишалось вірити аргументації, яку
використовувала Москва у радійних
та телевізійних повідомленнях.
Щоправда, на ім’я голови КДБ Голушка прийшла телеграма, щоби
КДБ УРСР підтримало ГКЧП, зі змістом якої він ознайомив керівництво
України. А це означало, що він виконав вказівку ГКЧП і де-факто став

його співучасником. Саме так потім
формувалась до нього претензія.
Отже, під час наради, яку вів
Масик, пролунав дзвінок Кравчука.
Виявилось, що до голови Верховної
Ради УРСР іде Валентин Варенніков
(головнокомандуючий сухопутними
військами, генерал армії з досвідом Афганістану), Віктор Чічєватов
(командувач Київського військового
округу) і перший секретар ЦК КПУ
Гуренко. Кравчук для підтримки терміново викликав Масика. Вони там
тиснули на Кравчука. Потім вони всі
по-різному пояснювали суть бесіди.
Вони ні до чого не домовились, але
найголовніше – не переконали
про введення надзвичайного стану
в Україні, оскільки українського
закону про надзвичайний стан не
було. Але мотивація була інша:
вони відчули, що в Україні так не
пройде, як у Москві, інші настрої,
інші процеси. Проте Масик наказав
посилити контроль на місцях у своїх
секторах – міністру економіки,
енергетики, – щоб ніде не рвонуло.
Але ж процес треба координувати, тому Масик дав ідею створити
Комісію в Кабміні і очолити її мені.
І коли говорили, що в Україні був
створений аналог російського
ГКЧП, мене тепер розбирає сміх.
Пов’язувалось це з тим, що я з КДБ
пішов недавно, а у Москві голова
КДБ СРСР Володимир Крючков
– головний у ГКЧП. Це просто
дурниця! Уявіть, що мені прийшла
б до голови ідея очолити українське
ГКЧП, – я не можу розпустити уряд,
парламент, вони діють (Комісія працює в рамках уряду). Якби я навіть,
чисто шизофренічно, захотів зробити український ГКЧП, я просто не
мав би інструментів для створення
ГКЧП. А головне те, що все керівництво в Україні діяло злагоджено
і виважено.
Я вважаю, Масик поступив правильно, хоча мені це коштувало
чимало нервів. Уявіть, якби щось
трапилось, винуватий був би голова
Комісії, який не забезпечив порядку
в державі. Тому мені довелося використовувати не службові, а особисті
зв’язки, скрізь – і в КДБ, і в ВМС,
і в збройних силах. Мені довелось
займатися навіть прямим блефом.
Наприклад, мені вночі повідомили,
що в аеропорту Бориспіль приземлилася дивізія військово-транспортних літаків Іл-76 з Білорусі. Один
Іл-76 – це десь до 200 десантників.
Я подзвонив Чічєватому і сказав:
„Зважаючи на таку інформацію, а ви
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гості

нас не повідомили, зараз наші люди
починають блокувати смугу“. А для
цього вистачить вигнати мотоцикл
на злітну смугу. „Ви хочете, щоб півКиєва було у Борисполі?“. Чічєватий
відповів щось незрозуміле. Але
з досвіду я розумів, що, незважаючи
на мій блеф, Чічєватий і ті, хто за ним
стояли, відчували, що моєї підтримки
їхніх дій немає і не буде.
Інший приклад – це вже під час
ГКЧП. Йде засідання Верховної Ради, а над будинком Ради три гелікоптери зависли. А що таке захопити
Раду для професіоналів повітрянодесантних військ? Нульова проблема. Відверто кажучи, я думав, що йде
саме до цього. Це був акт психологічного залякування. Я в цей момент
був у кабінеті Масика і також почав
трохи блефувати. Не маючи у розпорядженні жодної структури, окрім
патронатної служби, ми справлялись. Особливо критичний момент
був, коли на площі Незалежності
зібрався величезний мітинг. Уже
зібралося близько двадцяти тисяч
людей і мені повідомили, що площу
розділяють ланцюжками військових.
Мені зразу стало зрозуміло, що
намагаються оволодіти площею.
Потім пустять сльозогінний газ і весь
народ пускатиме сльози. Ще трохи
і почалась би бійка. Але у той же
спосіб я подзвонив Чічєватому і поговорив з ним. Тобто це були зовсім
не жарти. Небезпека була тоді поважною, адже на території України
перебувало більше мільйона людей
зі зброєю, які контролювались Москвою.
Україна проголосила незалежність,
а як створювались армія і спецслужби?
Приймалось рішення Верховної Ради розпустити КДБ УРСР, створити
комісію ВР по ліквідації КДБ УРСР
і формуванню власної служби національної безпеки. Також ставилось
завдання підпорядкувати збройні
формування на території України
керівництву України. Це було дуже
важко для сприйняття, особливо
військовими. І тут треба підкреслити,
що у цьому є заслуга Кравчука, адже
досить багато голів держадміністрацій контактували з командувачами
округів, чисто по-житейськи. Командири корпусів, дивізій ще більше
були інтегровані в українське життя.
І коли в деяких місцях треба було
зняти напругу, глави обласних держадміністрацій вирішували дуже багато питань. На людському рівні вони
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зупинили дуже багато чого. Я думаю,
навіть якби Язов у Москві дав команду (йти проти української влади), навряд чи хтось її виконав би.
Однак виникла інша проблема
– військові, я маю на увазі вище
керівництво. Україна на той момент
прийняла постанову, що всі військові
формування підпорядковуються керівництву України. Кравчук як голова Верховної Ради вніс пропозицію
призначити міністром оборони Костянтина Морозова. І тут же присвоїв
йому звання генерал-полковника.
Дякуючи особистим якостям Морозова, багато чого вдалося.
Потрібно також було створити
правову базу. Досить швидко ми
розробили закон про соціальний захист військовослужбовців, які несуть
службу на території України. Закон
непростий, тоді ще ходили карбованці, почалась інфляція. Всі, хто був
українського походження і служили
на території України, побачили, що
можна спокійно залишились тут.
Таким чином, ми створили правову
базу, щоб заспокоїти військових,
запевнити їм фінансове, соціальне,
пенсійне забезпечення тощо. Потім
цими питаннями серйозно займався
Дурдинець, він очолив комісію по
розпуску КДБ і створення Служби
Безпеки. У комісії було 28 людей
– від комуніста Коцюби до „правого
націоналіста“ Хмари. Дурдинець дуже досвідчений, системний трудяга.
У перші дні листопада 1991 року
мене викликав Кравчук і повідомив,
що є пропозиція призначити мене
головою Служби Безпеки. Це відбувається в незвичний для радянських
керівників процедурі – у парламенті, де зареєстровано ще дві
кандидатури. 6 листопада я набрав
316 голосів, і таким чином я став головою Служби Безпеки.
Саме тоді почалась робота. Було чимало компонентів: звільнити
декого, забрати верхівку махрових
таких... І це при тому, що треба було
зробити це спокійно. Плюс ще таке
делікатне питання, як агентурне
забезпечення у системі КДБ, яке
виходило за межі здорового глузду.
І тому слід було провести чимало
делікатних, але напористих, невідворотних дій.
Починаючи створювати структуру, я не міг призначати кадри самостійно, тільки через Комісію. Ми
відкрили доступ до всіх архівів, окрім
особистих даних на агентів. І коли
я пропонував когось на посаду,
спочатку брали його справу з архі-

ву, перевіряли. Тобто одночасно
з кадровою роботою, створенням
ресурсів було чимало інших питань.
Найважливіше – я знав, що треба
робити закон про СБУ. Я дуже вдячний колегам з Німеччини, частково
з Британії, а особливо зі США, які
дали нам свої закриті інструкції, і закон про ЦРУ і ФБР. Адже як створити
нормальну службу європейського
зразка? Швейцарці багато допомогли. В підсумку, з великим зусиллям
ми сформували цей закон, провели
через кілька комісій, і 25 березня
я доповів його. Для мене це була
ідея-фікс.
Також ми розробляли закон про
оперативно-розшукову діяльність.
Ці закони витримали до сьогодні
з невеликими доповненнями. Таким чином, почалось формування
Служби Безпеки, створена правова
база, внутрішньо-нормативна база
і міжнародна правова інтеграція,
тобто укладання угод зі спецслужбами іноземних держав. Але все це
займало час. Тоді ще навіть не було
ніде наших посольств. Нам не одразу довіряли, бо ми ж вихідні з СРСР.
Мусив пройти час, щоб взаємні послуги в рамках таких угод підтвердили їх серйозність.
Як особисто сприймали незалежність
працівники новоствореної спецслужби?
По-перше, в системі колишнього
КДБ існували Особливі відділи,
тобто структури КДБ СРСР (наприклад, у збройних силах), що напряму
підпорядковувались Москві. І дуже
рідко співпрацювали територіальні
органи КДБ та Особливі відділи.
А тут значна частина спецвідділів
переходить в українську службу.
У цих відділах працювало дуже
багато офіцерів неукраїнського
походження. І тому одразу після
розвалу багато з них поїхали додому. Але в територіальних органах
(цим, власне, Україна відрізняється
від Прибалтики, від Казахстану)
вихідців з України було десь 95 %,
а приїжджих, наприклад, у Комітеті,
одна чи дві людини. Саме тому вони
не підтримали ГКЧП. І мені довелось
також це вирішувати. В перший
тиждень було звільнено десь 17 генералів, але більшість із них ніколи
незалежність не сприймали. Дотепер, коли ми іноді бачимось, дехто
мені каже: „Ось бачите, ось вам
ваша незалежність“. Таким чином,
довелось звільнити багатьох. А набирали через Комісію. Пам’ятаю ви-
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падок, коли заступника начальника
5 Відділу боротьби з націоналізмом
з Рівного я запропонував перевести до Тернополя. Я знав, що він
нормальна людина і нікому зла не
зробив, нікого не посадив. Його
допитували хвилин 15, а мене – 30.
Його, врешті, призначили. Проте
ми попрощалися десь із 30–40 %
попередніх працівників, а в деяких
секторах – і з 70 %.
Проте, наскільки я розумію, тоді
до СБУ набрали людей переважно
з КДБ?
Так, переважно з КДБ, ззовні було
небагато людей. А потім за підтримки Комісії та Кравчука створили
структуру із захисту державності,
щось на зразок 5 Управління. І якусь
частину людей довелось взяти з КДБ.
Вони нормальні люди, і щоб зняти
підозру до людей з нового підрозділу, які попередньо були в 5 Управлінні (адже не усі в 5 Управлінні
займались репресіями), я запропонував на посаду начальника цього
управління Віктора Бурлакова. Це
був шок для багатьох, але Кравчук
підтримав мою ідею. Бурлаков був
одним із заступників Руху і запідозрити його в антиукраїнських поглядах було важко.
Які головні виклики, пов’язані з безпекою української держави на початку
1990-х, були найбільш актуальними?
З професійної точки зору – це
присутність великого військового
формування, яке не підлягало керівництву України, ті Особливі відділи, які не всі виїхали. Потім нам
довелось займатись оперативним
розкриттям працівників цих відділів.
Чимало клопотів було пов’язано
з Чорноморським флотом як джерелом кримського сепаратизму. Адже
флот мав російське розвідувальне
управління на території Криму. Це
був абсурд!
А за великим рахунком – це,
безумовно, фактор Росії. Нам серйозно повезло, що на тому важкому
етапі в Росії при владі був Єльцин.
Хоча насправді Єльцин – непростий,
махровий росіянин, умілий, досвідчений. Переговори з ним – справжня каторга. Мені довелося з ним
особисто обговорювати декілька
базових угод. Отже, безумовно,
перша загроза – це російський фактор через дві проблеми – ЧФ і Крим.
А друга – збройні сили колишнього
СРСР на території України. Крім
того, на території України базува-

лась величезна ядерна потуга, 43-я
ракетна армія. Виникала проблема
ядерної демілітаризації.
Відносини складались важко,
оскільки у самій ментальності російського вищого керівництва до сих
пір сидить імперський дух. Вони не
соромляться цього, дуже відкрито
вважають, що це вірно. Я пам’ятаю,
коли Євген Примаков, тодішній
начальник розвідки Росії, сказав
мені під час переговорів: „Євгене
Кириловичу, ну ніхто і ніколи в Росії
не прийме положення, що Севастополь – це не російське місто“.
Я думаю, з часом у нього відбулась
трансформація. І тому дух експансії,
проникнення за межі своєї території
і створення буферів навколо себе
– це є і буде. А це означає експансію
в Україну.
Тобто у перші роки незалежності була
помічена діяльність російських спецслужб на території України?
Звичайно, але на той час їм не треба
було створювати щось спеціальне.
Що значить – Особливі відділи радянського КДБ СРСР на території
України? Це не означає, що вони
розформовані і нічого не залишилось. Адже військова контррозвідка
займається між іншим так званим
оточенням – вербує людей навколо
частини, домовляється з ними на
крайній випадок, закріплює, чимось
заохочує. Тобто вони працюють навколо підрозділу. Крім того, за практикою і теорією радянської доктрини,
там, де знаходяться великі військові
бази, створюються утворення на випадок надзвичайної ситуації. Отже,
якщо навіть спецструктури пішли
з якогось регіону, це не означало,
що там не залишилось нічого такого,
що не може бути використане.
Пам’ятаю, коли ситуація в Криму підійшла до критичної точки.
Президентом у Криму став тоді
Юрій Мєшков. Наприклад, почалась інфільтрація через Тамань
військового спецназу під виглядом
кубанських козаків, творчих колективів, рибаків. А це молоді накачані
хлопці! Нам вдалося тоді виявити
базу російської спецслужби в одному з готелів Криму. Окрім того,
вздовж Азовського моря є дуже гарні місця для дач. І там у приватному
порядку військовим відставникам
побудували кілька поселень. Згодом виявилось, що це працівники
військових спецназів, які пішли на
пенсію. А в Росії спецназ – це до
смерті спецназ. І при інфільтрації

одразу проявилась активність тих
відставників-пенсіонерів.
Отже, в принципі, Росія як фактор
довгий час залишалася своєрідним
викликом для України. А оскільки
вітер політичної агресивності Росії
періодично мінявся, то, за логікою
та ментальністю військових і політичних керівників Росії, вони ніколи
не хотіли нічого віддавати. І ця логіка
до сих пір проявляється у поведінці
нинішнього російського керівництва
Путіна та Медвєдєва, навіть після
зміни Ющенка на нібито їхнього
симпатика Януковича. Подивіться,
вони ніяк не можуть вирішити питання розподілу Азовського моря,
Керченської протоки і коси Тузла.
Здавалось би, український президент нормалізує відносини з Росією,
але вони не можуть ані на міліметр
поступитися. І я думаю, це буде завжди, це абсолютно інша політична
ментальність вищого політичного
керівництва, аніж наша. Я навіть
трохи жалкую, що нам не вистачає
такого українського експансіонізму,
що треба лізти скрізь, всюди закріплюватись.
Як ви вважаєте, Україна впоралась
з викликами в роки незалежності?
Знаєте, так, ми вирішили багато
проблем. Якщо згадати Радянський
Союз і порівняти з тим, що створене
– це небо і земля. Ностальгія старшого покоління пов’язана не з незалежністю, я вважаю, це причина суто
соціального характеру. Колись один
колишній партійний функціонер
почав критикувати незалежність.
Я його питаю, а ти хотів би знову
їздити до Москви на утвердження
свої кандидатури і вчинків? Це тебе
не зачіпає? Сказав, що зачіпає.
Звичайно, знаєте, коли немає свободи слова і за неї борються, сам
процес боротьби породжує талановиті речі. А коли вона є, проявляти
свій талант складніше, виявляється,
що ти пишеш нецікаво. Так і з незалежністю. Звичайно, велика частина
людей не звикла до конкурентності.
І ця інфекція – радянська ментальність, яка живе в багатьох до сих пір,
передається частині молодих людей.
Вони вважають, що держава має
турбуватися про всіх. Але ж якщо ти
молодий, здоровий, є голова на плечах – працюй. А до цього не звикли.
Звичайно, у нас невисокі соціальні
параметри і вони породжують
контраргументацію. Але поступово,
я думаю, ми виберемось з цього.
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союз щуки,
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Символічна цифра
Напередодні двадцятої річниці незалежності України оптимісти
розпускають чутки, мовляв, десь на світі існують держави, ще гірші за
нашу. Хтозна, може, й правда. Але навіть на рівні чуток мені не траплялися
твердження, ніби можливо собі уявити ще хоч одну державу, настільки
ж лицемірну, як Україна, де всі формальні елементи незалежності існують
винятково заради прикриття прямо протилежного їм змісту.
Точніше, не державу, а країну
в цілому, бо ми за ці двадцять років
переконливо довели, що повною
мірою заслуговуємо на відзначення найбільшого державного свята
під командуванням тієї влади, яку
маємо.
Загалом, попри всілякі часові
і просторові відмінності, побудова
власної держави йде центральноєвропейським народам на користь.
Загалом, але не нам. Що ми зуміли
покращити у порівнянні з 1991 роком? Промислове виробництво?
Сільське господарство? Медицину?
Освіту? Армію? Міліцію? Судову
владу? Засоби масової інформації?
Добробут населення? Розумовий та
моральний рівень депутатів і міністрів? Що довшим буде перелік, то
очевиднішим ставатиме висновок:
тотальна деградація – ось єдиний
незаперечний результат нашої двадцятилітньої самостійності.
Тож якби я був прихильником соборності цих убогих територій, але
й водночас людиною, яка вміє логічно мислити, мене мусив би охопити
бездонний розпач. Народ, як манну
небесну, отримує незалежність
– і використовує її лише для того,
щоб почати вироджуватися на очах
(власне, послідовно вибираючи все
гірших і гірших президентів, ми нарешті підійшли до нижньої межі виду
homo sapiens: далі – тільки фауна).
Що можна думати про такий народ
– народ, який перетворює власну
державу на інструмент самознищення?

Одна територія –
два несумісні народи
Насправді я знаю, що аж настільки олігофренічних народів не буває.
Зате буває, що на території одної
держави опиняються два несумісні
народи. Не хороший і поганий,
а просто психологічно несумісні.
Знову ж таки, несумісні не в межах
земної кулі, а саме в межах незро-

зумілої держави – заслабкої, щоб
дозволити собі федеральну модель,
і завеликої, щоб зберегти унітарну.
І в силу своєї несумісності ці народи
неспроможні спрямувати енергію на
досягнення спільної мети (бо вона
у них не спільна), натомість витрачають залишки сил на взаємопоборювання – і якраз досягають згаданого
результату.
Прихильники соборності називають цей параліч культурним розмаїттям і радять відкласти питання
ідентичності до кращих часів та
зайнятися соціальними проблемами, вельми подібними у Донецьку
і Львові, Чернівцях і Сімферополі.
Згода, проблеми подібні і вирішувати їх треба. Але вони також подібні у Чернігові й Гомелі, Харкові
й Бєлгороді. То, може, піти назустріч
мріям комуністів і об’єднатися у союзну державу, а тоді вже разом заходитися не лишати від тих проблем
каменя на камені? А там – на все воля Аллаха – і туркмени з таджиками
підтягнуться, культурного розмаїття
додадуть. І взагалі: якщо соціальні
проблеми є важливішими за мову,
історію і патріархати, то пощо було
двадцять років тому починати цю забаву з незалежністю? Адже, маючи
спільний газ і спільну трубу, долати їх
набагато легше.

До речі, про розмаїття.
Скільки знаю чудових поляків
– майже всі вважають, що нинішня
моноетнічна Польща є в культурному
плані незрівнянно біднішою за міжвоєнну. Бо на тлі міжвоєнної нинішній
польській культурі виразно бракує
передусім єврейських та українських складників. А якщо ще згадати
Мілоша, Вільно, Велике Князівство
Литовське... Тільки чим це все обернулося для євреїв, українців, литовців
і самих поляків у 1939–1944 роках?
І чи ж мир і спокій між багатьма
колишніми ворогами у Центральній
Європі запанував сьогодні не тому,

що всі, хто хотів розлучитися – розлучилися, створили свої моноетнічні
держави, після чого – переставши
становити одні для одних загрозу
– налагодили рівноправні безвізові
стосунки? Тим часом такі ще недавно толерантні старі європейці
(перш за все французи), розгублені
перед навалою „розмаїття“, почали
застосовувати примусові депортації
та інші дискримінаційні методи до чужинців. Я особисто не схвалюю їхніх
дій і не засуджую: я просто бачу в них
свідчення того, що поганими чи хорошими бувають не народи, а способи
їхнього співіснування.

І про дату
Як показує історичний досвід, народам, що перебувають у зоні прямої досяжності Німеччини та Росії,
з першої спроби довше, ніж на двадцять років, створювати свої держави
не вдавалося. Щойно відсвяткувавши двадцяту річницю незалежності,
вони її років на п’ятдесят втрачали
і, лише здобувши вдруге, виходили
на правильний шлях розвитку. Щоправда, до нас трагічна історія тих
народів, за відомою формулою,
повернулась як фарс. Тобто не як
зовнішні загарбники Гітлер і Сталін,
а як вибраний нашими – в юридичному сенсі – руками Янукович. І ось
наприкінці травня цей фарс підписав
указ про встановлення ювілейної
медальки „20 років незалежності
України“. Тепер ще – задля символічної довершеності – залишається нагородити нею „за значний особистий внесок“ Азарова, Могильова,
Хорошковського і решту табачників,
чиє перебування на вершинах української влади є наочним доказом, що
вже й суто формальна наша незалежність, так би мовити, наказала
довго жити. Дуже довго – якщо хочемо дочекатися наступної.
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Українська незалежність
залишається стратегічним
компромісом
Українська незалежність – запізнілий продукт. Проблеми, які ми
переживаємо, значною мірою є проблемами молодої держави. Якби
Україна могла стати самостійною не у 1991 р., а скажімо у 1917 чи
1919 р., наша історія покотилася б іншим шляхом.
Правдоподібно, у перші роки
вона вмістилася б у загальні рамки
молодої демократії, як це сталося
з міжвоєнними Литвою, Польщею,
Румунією чи Угорщиною. Цілком
можливо, що подібно до тих самих
держав, з бігом часу незалежній
Україні не вдалося би встояти перед
загрозами авторитаризму. Не виключено, що справа дійшла би до
гострих внутрішніх конфліктів між
українськими лівими й українськими
правими, і що, якби дійшло до Другої світової війни, вона постраждала б не менше, аніж Радянська
Україна чи сусідня Польща. Однак
дві речі є певними. Перше: навіть
за найгіршим сценарієм не можна
уявити собі, щоби самостійний
уряд у Києві взявся організувати
голод для мільйонів своїх громадян
– як це сталося в Радянській Україні
у 1932–1933 рр. Друге: навіть якщо
Україна по війні стала би комуністичною, подібно до Польщі, Румунії,
Литви чи Угорщини, то це все-таки
була би не та Україна, якою була
Українська РСР. Тобто вона мала би
більше автономії у вирішенні своїх
справ, її не відділяла б „залізна завіса“ від західних чи південних країн
т.зв. народної демократії, як це було
у випадку кордону між комуністичною Польщею й радянською Україною. І майже напевно, після падіння
комунізму вона швидше могла би
впоратися з політичними й економічними реформами, і тепер разом
зі своїми південними і західними
сусідами була б у Євросоюзі.

Зовнішні фактори
і системна криза
Нам слід зрозуміти, що вирішальну роль у здобутті державної
незалежності відіграють не так
внутрішні, як зовнішні фактори.
А цим фактором у 1991 р. було ви18

никнення міжнародного консенсусу
на постання незалежної України.
Цього консенсусу не було не те
що у 1985 р., а навіть влітку 1991 р.
Пам’ятаймо, ще 1 серпня 1991 р.
американський президент Бушстарший переконував у Верховній
Раді українських депутатів, що їм не
слід відділятися від Союзу. Попередньо щось подібне пробувала сказати Марґарет Тетчер. Зрештою,
Тетчер опиралася не тільки розпаду
СРСР – як знаємо тепер з опублікованих документів, два роки перед
тим вона пробувала протистояти
об’єднанню Німеччини.
Мусимо визнати: Захід не був
готовий ані до падіння комунізму,
ані до розпаду СРСР. Міжнародний
консенсус на постання України як
незалежної держави з’явився досить
пізно – аж після провалу ГКЧП. І якби Україна не скористалася з цього
шансу, не знати, чи вона зараз була
б незалежною.
Насправді, історія завжди вагітна різними можливостями. І коли
сьогодні можна часто почути, що
у 1991 р. Україна не завоювала
свою незалежність, і що вона впала
їй як дар з небес, я можу тільки стенути плечима: випадок допомагає
лише тому, хто до нього є добре
підготовленим. Так, українська незалежність прийшла запізно. Але це
є одним із тих випадків, коли краще
пізно, аніж ніколи.
Приклад з ГКЧП доказує і показує, що імперії розпадаються не
на окраїнах, а у центрі. Аттіла не
завоював би Рим, якщо б Рим на
той момент не був сильно послабленим, Німеччина могла б виграти
війну, якби не голодні бунти у Берліні
восени 1918 р. Та й Російська імперія
могла би напевно встояти, якби не
такі самі голодні бунти у Петербурзі
ранньої весни 1917 р.

СРСР теж міг би встояти, якби не
велика системна криза у центрі цієї
останньої імперії. Й головним елементом цієї кризи була боротьба між
Горбачовим яко президентом СРСР
і Єльциним яко президентом Росії.
Щоб перемогти, Єльцин намагався
вивести Росію зі складу СРСР. А це,
у свою чергу, прискорювало розпад
СРСР на краях – включно з такою
величезною окраїною, якою була
Радянська Україна.

Загрози конфлікту
Але якщо причини розпаду імперії криються головно у центрі, характер розпаду залежить значною
мірою від периферії. Більшість з цих
периферій виглядали не лише як етнічні окраїни, але як міні-копії самих
імперій. Кожна з них без винятку мала велике число росіян і російськомовних, а деякі ще й додаткові інородні анклави – Нагірний Карабах
в Азербайджані, Осетія й Абхазія
в Грузії, Придністров’я у Молдавії,
Крим в Україні. З огляду на таку
конфігурацію, розпад Союзу цілком
міг стати таким собі Армагедоном
– образ тим більш правдоподібний, що такі новопосталі держави,
як Росія й Україна, ставали автоматично ядерними державами.
Над самою Україною дамокловим
мечем висіла загроза конфлікту між
різними регіонами. Зараз мало хто
пам’ятає, що на межі 1980-х і 1990-х
тут існували декілька рухів із сильним сепаратистським потенціалом:
окрім кримської проблеми, існував
новоросійський рух на Півдні і поліщуцький – на Півночі, говорилося
про можливе від’єднання Донбасу
і т.д. і т.п.
Скажімо, порівняння з розпадом
Югославії фігурувало у прогнозі
ЦРУ стосовно розвитку подій в Україні. Тільки що таке порівняння було не
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на користь України: американські
спецслужби вважали, що у випадку
можливої війни між україномовним
Заходом і російськомовним Сходом
України югославський конфлікт виглядатиме як невинний пікнік.

Не два а три політичні актори
Україні вдалося уникнути всіх цих
сценаріїв. Значною мірою тому,
що на момент розпаду СРСР тут
склався стратегічний союз трьох
головних місцевих політичних
акторів: масового національнодемократичного руху на Заході,
національних комуністів у Києві та
робітничого руху на Донбасі. Зараз, двадцять років по тому, про
третій рух звикли не говорити і його
не згадувати: мовляв, незалежна
Україна постала внаслідок тиску
харизматичних галичан та прагматиків-комуністів, які в останню мить
вскочили у вагон української незалежності. Насправді ж, декомунізація перед самим розпадом СРСР
відбулася не тільки по містах і селах
Західної України, де після виборів
1990-х прийшли до влади національні демократи, але й на Донба-

Насправді, історія
завжди вагітна різними
можливостями. І коли
сьогодні можна часто
почути, що у 1991 р.
Україна не завоювала
свою незалежність,
і що вона впала їй як
дар з небес, я можу
тільки стенути плечима:
випадок допомагає
лише тому, хто до нього
є добре підготовленим.

сі. Там після масового страйку 1989
р., внаслідок вимог робітників були
скасовані парткоми на шахтах.
Тільки що до літа 1991 р. донецький
рух не був зорієнтований на Київ.
Він був радше місцевим відгуком
подій, що розвивалися у серцевині

СРСР – у першу чергу страйку на
Кузбасі. Переорієнтація донецьких
шахтарів з Москви на Київ відбулася буквально за декілька місяців
до розпаду СРСР, коли їм стало
очевидно, що від союзного центру
дарма шукати вирішення їхніх питань, а Київ тоді ще був великим невідомим, тому на нього ще можна
було покладати надії.
У кожному разі, влітку 1991 р.
між трьома регіонами і трьома
політичними акторами на Заході,
Сході і в Центрі уклався стратегічний союз: заради спільної безпеки
і благополуччя краще триматися
подалі від Москви. Звичайно, цей
союз нагадував радше союз щуки,
риби і рака. Не дивно, що він швидко розпався, як тільки з розпадом
Союзу зник спільний супротивник.
І вже за три роки, у 1994 році, коли
дійшло до нових президентських
виборів, колишні союзники стали
затятими противниками. Саме тоді,
коли Західна Україна голосувала
за Кравчука, а Східна – за Кучму,
ЦРУ вийшла зі своїм прогнозом
про можливу громадянську війну
в Україні.
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На щастя, цього не сталося.
А сталося щось інше: в Україні
вдалося мирним і демократичним
шляхом змінити одного президента
на іншого. Значення цієї події не
варто недооцінювати.

Україна постала з кризи
Добре відомо, що головні ознаки
організму закладаються у моменти,
що передують його народженню
і в перші фази його життя, якщо можна так сказати, у його дитинстві. Цю
метафору можемо застосувати до
української незалежності: події, що
їй безпосередньо передували і що
послідували зразу після її проголошення, завдали головні контури,
в яких розвивається сучасна Україна. Україна постала з кризи, вихід
з якої стався за рахунок компромісу. Пізніше ця формула повторилася під час других президентських виборів 1994 р., прийняття Конституції
1996 р. та Помаранчевої революції
2004 р. У цьому є свої позитивні
сторони. Завдяки такій формулі
Україні вдається зберігати відносну
політичну стабільність, а водночас
залишатися демократією – бо, як
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Виглядає, що Україна
зараз знову стоїть на
поворотному пункті.
І вибір, який зробить
теперішня українська
політична еліта –
шукати стратегічного
примирення
з супротивником, або,
навпаки, знищити
компроміс як спосіб
співжиття зі своїм
супротивником - може
сформувати напрямок
руху уже незалежної
України на наступні
десятки років.
відомо, компроміс є хлібом і вином
демократії. Недоліком такої схеми
є брак стратегічного компромісу.

Вірніше, він існує лише щодо одного засадничого елементу – самої
української незалежності. Як показують соціологічні опитування, якби
протягом двадцяти останніх років
повторювали референдум про
українську незалежність, результат
був би той самий – тільки що не
з таким яскравим підсумком.
Немає, однак, компромісу щодо
таких важливих питань, як статус
російської мови, історії та зовнішньої орієнтації. А поки його немає,
Україну буде кидати від одної глибокої кризи до іншої.
Виглядає, що Україна зараз
знову стоїть на поворотному
пункті. І вибір, який зробить теперішня українська політична еліта
– шукати стратегічного примирення
з супротивником, або, навпаки,
знищити компроміс як спосіб співжиття зі своїм супротивником - може
сформувати напрямок руху уже
незалежної України на наступні
десятки років.

Текст: Богдан Олексюк, Київ
Фото: Петро Андрусечко

Двадцятиріччя
змарнованих можливостей
20-ту річницю незалежності власної держави українці
зустрічають без особливого ентузіазму. Переважає гіркота
втрачених надій і розчарування. Причин для такого настрою
в людей достатньо. До того ж, приклад сусідніх держав, які за
ці роки вступили у НАТО, стали членами Євросоюзу і пішли
далеко вперед, показує, що могло ж бути інакше.

Багато хто вважає, що Україну
не можна порівнювати з її західними сусідами, бо вона є значно
більшою, має свої історичні особливості і геополітичні інтереси. Та
все ж, ніхто не заперечує, що втрат,
а відтак – розчарування, могло бути значно менше.
Причини такого стану очевидні
– брак необхідних реформ через
нерішучість чи небажання влади
їх проводити. Ті ж реформи, які
були проведені, – в переважній
більшості неефективні через їхню
непродуманість і кволість у реалізації. Це також одна з головних
причин пробуксовування процесу
євроінтеграції України. Тож чи могло бути інакше?

Ми б уже були членом ЄС
Перший посол України у Великій Британії, сьогодні – директор
Інституту біохімії НАН України академік Сергій Комісаренко вважає,
що в України була можливість ще
на початку 1990-х років ефективно
наблизитись, а потім і приєднатися
до Європейського Союзу. „Я абсолютно переконаний, що якби ми
виконували всі ті настанови і кроки, які нам радили тоді робити, ми
б уже були членом ЄС. Ми були
б там перед Румунією і Болгарією“,
– зазначив вчений і дипломат.
„З часу проголошення нашою
країною незалежності, в Європі
пильно стежать і аналізують те, як
розвивається Україна. Це тому, що
Україна геополітично є насправді
однією з найважливіших країн. Перші роки розвитку України розцінювалися як наближення до Європи,
до європейських цінностей (у загальнолюдському розумінні), але зараз ми фактично демонструємо, що
не маємо певної мети, стратегічного

плану розвитку країни, не можемо
визначитися, куди прямуємо“, – підсумовує Сергій Комісаренко.
Відомий український дипломат
і економіст Олександр Макаренко
так само переконаний, що сьогодні
Україна могла б уже бути членом
ЄС. „Ми мали всі можливості приєднатися до Євросоюзу разом із
Болгарією, Угорщиною та іншими
країнами. Це не сталося зі 100відсоткової вини уряду, який був
сформований Кучмою, і тієї політики, яку він проводив. Відповідно до
укладеної тоді угоди, Україна взяла
на себе зобов’язання провести ряд
реформ, здійснити цілу низку процесів, які б наближали українське
законодавство до європейського.
Цього не було зроблено“, – каже
Олександр Макаренко.
„Таким чином, сьогодні ми знаходимось далі від ЄС, ніж були у 1994
році. Якби ми тоді зробили все те,
що зобов’язувалися, то не пізніше
ніж у 2002–2003 році Україна була б уже в Європейському Союзі.
А так сьогодні мова йде ще про 10–
15 років, які нас віддаляють. Тобто
ми втратили багато-багато часу
і можливостей. Сьогодні, я переконаний у цьому, зовнішня політика
України не відбиває національних
інтересів України. Намагання сидіти на декількох стільцях нікому
не додавало авторитету у світі.
Те саме виходить зараз з нашою
державою, рейтинг якої, як демократичної держави з європейським
майбутнім, падає“, – зазначив досвідчений дипломат.

Недипломатичні висловлювання
і неприхований шантаж сусідки
Справді, політика багатовекторності, яка ще спрацьовувала
за часів президента Кучми, тепер

частіше викликає нерозуміння
і роздратування партнерів як на
Заході, так і на Сході.
Однак, чи тільки українці винні
у тому, що процес євроінтеграції
загальмувався і розтягнувся до невизначеності? Звичайно, ні. Як мінімум, існує ще два головних гравці:
власне, сам Європейський Союз
і Російська Федерація.
Не будемо тут зупинятися на внутрішніх проблемах ЄС, які завадили інтенсивній роботі з наближення
України, зокрема на так званій
„втомі від розширення“. Натомість
звернемо увагу на той потужний
тиск, який чинить Росія на Україну
на всіх рівнях з метою не випустити
її зі сфери власного домінування.
А відтак – не допустити її вступу
в НАТО і в ЄС.
Особливо яскраво цей тиск
проявився останнім часом, коли
підходять до завершення переговори зі створення зони вільної
торгівлі з Європейським Союзом.
Російське керівництво дозволяє собі недипломатичні висловлювання
і неприхований шантаж, прагнучи
добитися приєднання України до
Митного союзу.
„Переговори щодо створення
зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом просуваються
успішно – це задекларована Україною стратегічна мета. Отже, варто
рухатися саме в цьому напрямку
без будь-якої політизації процесу,
– зазначає екс-міністр закордонних
справ, експерт Центру соціальноекономічних ініціатив Володимир
Огризко. – Тоді як розгляд питання,
яке нам нав’язується ззовні, про приєднання України до Митного союзу
варто взагалі відкласти до невизначеного майбутнього. Подумайте,
Російська Федерація, як головний
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промоутер цього об’єднання, досі
навіть не вступила до Світової організації торгівлі (СОТ). Про який Митний союз можна взагалі говорити?
Чи може нам треба вийти з СОТ?“.
На переконання Володимира
Огризка, невдовзі Україна повною
мірою відчує переваги реальної
євроінтеграції, бо підписання
Угоди про асоціацію, складовою
частиною якої є угода про ЗВТ, не
за горами. А всі розмови щодо приєднання України до Митного союзу
– відверте політиканство, яке суперечить захисту національних
економічних інтересів України.

Україна – регіональний лідер?
Не можна назвати успішними
й ряд інших зовнішньополітичних
ініціатив України. Їй так і не вдалося стати регіональним лідером.
Об’єднання ГУАМ, утворене в 1997
році, так і не стало дієвим. Організація чорноморського економічного співробітництва не виконує своїх
завдань. Роль України у врегулюванні Придністровського конфлікту
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Досягнення ж,
якими можемо
гордитися, були здобуті
українцями переважно
не завдяки, а скоріше
всупереч державі,
незважаючи на всі
перешкоди. Однак, як
показує досвід, усе може
змінитися дуже швидко.
Терпіння людей не
безмежне і в тому, що
ця влада зміниться, ні
у кого немає сумнівів.
теж знівельована. І завжди однією
з основних причин наших невдач
на міжнародній арені є небажання
Москви мати конкурента в образі
Києва, небажання, аби світ раху-

вався з Україною як з незалежною
державою, а не лише як з об’єктом
в орбіті російського впливу.
Зрозуміло, Російська Федерація
може і повинна захищати власні
інтереси. І вона успішно це робить,
зокрема в різних галузях економіки, не допускаючи конкуренції
з боку України. Але в цій боротьбі
нею часто застосовуються проти України також брудні методи
– чорний піар, провокації, грубий
тиск. До того ж, тиск не лише на
нашу країну, але й на членів ЄС.
Натомість Україні потрібно вчитися відстоювати власні національні
інтереси. Але наразі для цього
бракує критичної маси освіченої
еліти, яка була б готова не лише вибороти владу, але й взяти на себе
відповідальність за майбутнє.
Адже так звана еліта не в змозі
поставити інтереси держави вище за власні. Причому тепер це
практично навіть не приховується.
Як майже не приховуються факти
тотальної корупції і непотизму, зловживань і конфліктів інтересів.

Інша причина недолугості
української влади – її
совковість і дилетантство
В нових умовах повсюдно слід
було запровадити нові методи
управління. Однак практично
скрізь в управлінні залишилися
кадри радянської школи, або
ж їхні діти чи родичі, які просто
не уявляють, навіщо щось змінювати, коли все так гарно для них
влаштовано…
В суспільній свідомості переважної більшості українців досі
домінують штампи радянської
пропаганди.
Інформаційний
простір держави залишається
„окупований“ російськими засобами масової інформації.
Мовна ситуація за 20 років мало
змінилася. Рівень освіти відчутно
впав, попри різке зростання
числа університетів (адже освіта
стала прибутковим бізнесом).
Відповідальність за все це несуть
передусім українські інтелектуали, які, на жаль, не стали елітою
і не мають достатньо глибокого
впливу на суспільство.
В результаті, значною мірою
маємо профанацію самої ідеї
незалежності української держави, дискредитацію універсальних
цінностей свободи і демократії,
падіння загального рівня моралі
в суспільстві.
Досягнення ж, якими можемо
гордитися, були здобуті українцями переважно не завдяки,
а скоріше всупереч державі, незважаючи на всі перешкоди.
Однак, як показує досвід, усе
може змінитися дуже швидко.
Терпіння людей не безмежне
і в тому, що ця влада зміниться,
ні у кого немає сумнівів. Важливо тільки, аби на той момент
українські інтелектуали мали
добре підготовану альтернативу
– проекти актуальних реформ
і компетентних та рішучих людей, здатних їх реалізувати.

Жодні шанси не втрачені
Проголошення української незалежності для мене не було несподіванкою. Існували побоювання, яким шляхом піде процес: чи не виллється
він у хаос, анархію, чи не скотиться Україна у провалля радикалізму? На
щастя, цього не сталося. І діяльність народної опозиції була надзвичайно
мудрою – і Народної Ради, і Руху, і інших політичних партій, які тоді створювалися.
Можна було дещо інакше проектувати сценарії розвитку подій, які
у серпні 1991 року вилилися у путч Янаєва та Акт незалежності України,
який потім затвердили на референдумі – але напрямок було задано. Розвал СРСР і народження незалежної України.
Восени 1991 року, спільно з Богумилою Бердиховського, ми написали
статтю, в якій ствердили, що такий референдум не потрібний. Адже, якщо
Акт незалежності є державотворчим документом і виявленням волі народу
за посередництвом парламенту, тоді незалежність фактично проголошена, а референдум зайвий. Однак виявилося, що референдум підтвердив
рішення Верховної Ради і це неодноразово було дуже вагомим аргументом
у багатьох ситуаціях, коли незалежність України ставили під сумнів.
Тодішнє керівництво України, яке з часом очолив Кравчук, також обрало
курс на державність. Можна сказати, Кравчук ходив між краплинами дощу
– і вашим, і нашим. Це і було головним інструментом забезпечення мирного шляху до незалежності. Адже спостерігаючи ззовні, було зрозуміло, що
позиція України на міжнародній арені буде пов’язана саме з мирним розвитком подій. Власне, прямий натяк на це зробив Джордж Буш-старший, коли
під час свого відомого приїзду з Горбачовим до Києва сказав: „Вам треба
бути з реформаторами з Союзу, а не займатися націоналізмом“, тобто
державотворенням.
Тоді у Польщі було розуміння важливості процесів в Україні. Керівництво
польської держави, особливо прем’єр-міністр Ян Кшиштоф Бєлєцький, розумів це досконало. Він наполягав, щоб не визнавати групи Янаєва. Більш
консервативним було Міністерство закордонних справ і міністр Єжи Скубішевський. Не є таємницею, що в оточенні самого Леха Валенси розглядалося визнання Янаєва як керівника радянської держави.
Яцек Куронь, Адам Міхнік і Броніслав Геремек були переконаними прихильниками незалежності України. Розуміли, що для Польщі важливо, щоб
українська держава відбулась і все пройшло мирним шляхом. Це була ідея
паризької „Культури“ – незалежність України забезпечує незалежність
Польщі зі східного боку. Питання економіки, політичної безпеки, ядерної
зброї на території України були на другому плані.
Впродовж 20 років у Польщі відбувалися коливання в ставленні до незалежності України. Наприклад, міністр закордонних справ Анджей Олєховський у 1994 або 1995 році виступив з тезою, що головним партнером
Польщі має бути Росія. Однак згодом такі заяви спростувались під впливом
інших питань, зокрема, відносин зі США. У Вашингтоні з часом зрозуміли,
що незалежність України відповідає американським інтересам.
В останні три з половиною роки польсько-українські стосунки зазнали
серйозної кризи, що було пов’язане зі зміною пріоритетів щодо партнерів
на Сході. Перше місце посіла Росія. Такий курс обрало Міністерство закордонних справ під керівництвом Радослава Сікорського. Цьому сприяла
і зміна влади у Києві. Польща і Україна віддалилися одна від одної – найсильніше за всі 20 років.
З часом цю позицію скоригували. Президент Броніслав Коморовський
відновив стратегічне партнерство наших держав, і Янукович це підтримав.
Наступних півроку матимуть вирішальне значення. Чи вдасться підписати
угоду про поглиблену зону вільної торгівлі та асоційоване членство?
Головне, що Україна як незалежна держава відбулася, демократія достатньо утверджена, а громадянське суспільство найсильніше на пострадянському просторі (за винятком прибалтійських держав). Звісно, хотілося
б глибшого прогресу, але нарікати нема чого. Думаю, жодні шанси не
втрачені, а тому я залишаюсь оптимістом.
Мирослав Чех, публіцист „Gazety Wyborczej“, Варшава
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У 1991 році в Україні
не відбулося справжньої
зміни еліт
Кожні посутні політичні зміни містять в собі очікування зміни
персоналій при владі. Щоправда, у випадку України, зрештою, як
і більшості країн Центральної Європи (вже не кажучи про інші
колишні республіки СРСР), процес трансформації був значною
мірою ініційований та підтриманий колишніми партійними та
комсомольськими елітами. Вони цей процес очолили і вони ж посіли
ключові ролі за „нового ладу“.

З такої перспективи 1991 року
в Україні справжньої зміни еліт не
відбулося.
Без згоди значної частини комуністичних еліт на незалежність
України, події 1989–1991 років виглядали б інакше. Саме ця згода,
схвалена, до речі, і опозиційними
антикомуністичними силами, забезпечила мирний характер розвитку
країни. І, водночас, визначила те,
що посутньої зміни еліт не буде.
Саме тому ключові ролі в пострадянській українській політиці
і бізнесі посіли представники комуністичного, комсомольського та
КГБістського апаратів. Подібним
чином ситуація виглядала в інших
радянських республіках. Можна
тільки шкодувати, що дотепер немає цілісних статистичних досліджень персонального складу органів влади пострадянських країн.
Але навіть побіжне ознайомлення
з біографіями провідних політиків
та бізнесменів підтверджує наведений висновок.

Сіра зона
Негативні наслідки такої моделі
трансформації стали очевидні
вже незабаром (хоч про головний
позитив – мирний перебіг цього
процесу – не випадає забувати за
жодних обставин). Швидко з’ясувалося, що пострадянські українські
еліти мають дуже низьку мотивацію
до проведення серйозних реформ.
Реформ, яких країна потребувала
і 1991, і 2004 року. Основна причина такої настанови полягала в тому, що ґрунтовні реформи мусили
неминуче спричинити певні втрати
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позицій цих еліт. Позицій, здобутих
здебільшого не у відкритій конкуренції, а в результаті непрозорих,
напівмафійних укладів. У нехіті до
реформ ці люди, парадоксальним
чином, знайшли широку підтримку
в суспільстві, яке воліло миттєвого
покращення стандартів життя і не
було підготоване до наполегливої
праці та болісних реформ. Якщо
у країнах Центральної Європи
(Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія) та Балтії (Литва,
Латвія, Естонія) потужним зовнішнім чинником реформування
виступила перспектива членства
в ЄС і НАТО, то Україна, як і Білорусь чи Росія, одразу опинилася
у своєрідній сірій зоні, в справжній
модернізації якої жоден потужний
геополітичний гравець не був зацікавлений.
Єдина з-поміж колишніх радянських республік (поза державами Балтії), що наважилась на
кардинальні і системні реформи,
починаючи з найнижчих суспільних
щаблів (охорона здоров’я, податки, освіта, поліція, ведення бізнесу
тощо) – це Грузія за президентства
Міхаїла Саакашвілі. До окремих
елементів його політики можна ставитися по-різному, але політична
воля та здобутки команди Саакашвілі заслуговують на повагу і подив.
У Грузії, на відміну від України, після
„революції троянд“ зміна еліт таки
мала місце. Нова влада доклала
свідомих зусиль для запрошення
на ключові посади молодих людей
із західною освітою. Жодна інша
пострадянська країна на подібний
крок не наважилась. Тому в Україні

чи Росії дотепер ключові позиції
у владі посідають люди з комуністично-комсомольським минулим.
Україні бракує щирої рефлексії
над самим процесом здобуття незалежності. Загалом країна досить
швидко і легко набула формальних
ознак державності. Наповнення
їх фактичним змістом не просто
триває дотепер, а є перманентним
процесом, у якому втрат наразі
більше, ніж здобутків. Як і двадцять
років тому, українське суспільство
загалом поділяє ідею європейського вектора розвитку, але надалі
робить менше, ніж могло б, для наближення європейської перспективи. Влада ж трактує її, значною мірою, інструментально. Повсякчас
говорячи про „європейські стандарти“ будь-чого, вона відкладає
справжні реформи на потім. А ЄС
не чинить на неї тиску, який можна
було б порівняти з тиском на уряди
Румунії, Болгарії, Хорватії чи інших
країн, що дістали чітку перспективу
членства. Наразі ЄС боїться такої
перспективи для України. І тим самим сприяє зростанню асиметрій
у соціально-економічному, політичному, культурному розвитку України та Польщі чи Словаччини.

Безальтернативні
Загальні правила гри, визначені
у перші роки незалежності України, були покликані, зокрема, мінімізувати можливість появи нових
політичних еліт. На деякий час до
влади були інкорпоровані окремі
діячі дисидентського руху. Вони
допомагали посткомуністам здобути державницьку легітимність,

але жодним чином не визначали політики нової держави.
Те саме сталося з поодинокими
активістами студентської „революції на граніті“, яка змусила
піти у відставку прем’єра Віталія
Масола. Але реальної альтернативи посткомуністам оті поодинокі антикомуністи ніколи не
створили. Це виразно показали
хоча б вибори першого президента України, коли опонентами посткомуністичного лідера
Леоніда Кравчука було аж троє
кандидатів від „національно-демократичної опозиції“.
Хоч Кравчук порівняно легко
і переконливо виграв ці вибори
(здобувши понад 60 % голосів),
він швидко став жертвою витвореної в суспільстві атмосфери
очікування миттєвих користей
від незалежності. Логіка „вистачить
відокремитися
від
Москви і казкові багатства
нашої землі служитимуть українському народові“ старанно
поширювалася, насамперед,
антикомуністичною опозицією.
Тому поразка Кравчука стала
також її поразкою, що засвідчили дострокові вибори президента 1994 року, де „патріоти“
стояли горою за недавнього
секретаря з питань ідеології ЦК
КПУ, а перемогу Леоніда Кучми
сприйняли попервах як мало не
кінець України.
2004 року, під час Помаранчевої революції, видавалося,
що значна частина суспільства
вже морально готова до реформ і появи нових еліт. Утім,
фатальні помилки та внутрішній
розбрат „помаранчевої влади“,
помножені на несприятливу
геополітичну
конфігурацію,
призвели до того, що черговий
шанс модернізації Україна
згаяла. А лідери революції уже
за рік стали жертвою власної
неспроможності запропонувати країні болісні, але потрібні
реформи.
Андрій Портнов,
історик, Київ

Ми дуже цікаво прожили
ці двадцять років
Економічна ситуація у 1991 році була досить специфічною. Популярною
була думка, ніби Україна перебувала у значно кращому становищі, ніж інші
республіки Союзу. Однак, по-перше, підхід до аналізу ситуації тоді був дуже механічний, оскільки до уваги брався потенціал, проте успіх забезпечують люди, а не машини чи устаткування. У 1991 році Україна – бездержавна
країна, оскільки УРСР навіть не була державою, а лише автономним утворенням. Я на той момент був начальником статистичного відділення міста
Києва і знаю, яку статистику отримувало керівництво України – лише про
близько 20% продукції України. Уся інша статистика йшла прямо до Москви,
там оброблялася і потім поверталась до українського керівництва. Ось така міра автономії існувала в України. Тому реальна ситуація в державі була
така, що Україна зовсім не мала кадрів для управління країною. Мало того,
не було традиції управління державою. Наприклад, ви запитаєте про Литву,
Латвію, але там збереглися традиції, збереглися живі і не старі люди. Проте
людей, які могли б управляти Україною, не було, і це визначило катастрофу,
адже 1991 рік став для України справжньою катастрофою.
По-друге, об’єктивно люди потрапили у дуже важку ситуацію. Адже десь
60 % усього валового внутрішнього продукту знаходились у військовому
комплексі. В один момент цей комплекс зник. І тому люди, які вважали себе
елітою – робітники, інженери, менеджери, – відчули себе безробітними.
Інша частина промисловості була орієнтована на Росію. Зв’язки, звичайно,
продовжувались, але їх тип змінився, централізовані постачання зникли.
Отже, треба було налагоджувати інший тип поставок і зв’язку. Це і є 1991
рік у виробництві – повний розвал.
Щодо монетарної політики, вся українська валюта опинилась у Москві,
адже там знаходився Центробанк. І ніхто не вмів в Україні займатись
макроекономічною політикою. Таким чином, ситуацію в Україні у 1991
році – як щодо фінансових, так і матеріальних потоків – можна окреслити
як катастрофу. Проте головне – відсутність людей, які могли б адекватно
зреагувати на ситуацію.
Теперішня влада України характерна тим, що це досвідчені менеджери
середньої ланки радянського виховання. І коли починається керування
державою, вона страждає. Наприклад, будь-яка дія в рамках країни – це
соціальна дія. Менеджери середньої ланки, навпаки, розглядають кожну
дію як господарську: ніби роблять усе корисне, а згодом виявляється, що
людям не потрібні подібні рішення, народ їх не сприймає. Перший президент країни Леонід Кравчук та його оточення це розумів, оскільки був не
менеджером, а ідеологічним керівником. Проте він дуже мало побув при
владі. Потім прийшов наступний, Леонід Кучма, величезний менеджер.
Адже „Південмаш“ був одним із найбільших заводів у світі, тому Кучма був
підготовлений для керівництва країною, оскільки частково був залучений
до управління імперією – Радянським Союзом. Натомість Віктор Ющенко
та Віктор Янукович такої підготовки не мали.
Якщо подивитися на останні 20 років історії України (і не тільки), то це
дуже цікавий період саме через проблеми, які ми намагаємось вирішувати
– це і наш цивілізаційний вибір, і вибір держави, яку ми не вміємо будувати.
Ми дуже цікаво прожили ці двадцять років.
Олександр Пасхавер – економіст, директор Центру економічного
розвитку, радник двох президентів, займався дослідженнями питань
економічної ефективності, приватизації та демонополізації, Київ
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Незалежний Схід
Влада часу над цілими народами і територіями держав є чи
не найбільш об’єктивною. Іноді годі й розважити, яким
чином вчорашні імперії падають і постають нові незалежні
держави. Феномен падіння СРСР і постання незалежності
України, якій скоро виповниться 20 років, заслуговує на
свою не тільки щорічну, а й постійну оцінку.
Перше питання, яке залишається
так і нерозв’язаним, це пошук рушійних сил, які призвели до падіння
радянської імперії. Набір відповідей
може бути аж занадто широким: від
теорії змови Заходу до діяльності
Руху та інших громадсько-політичних сил, які вимагали постання
незалежної України. Окремим
пунктом відповіді може сприйматися
бажання комуністичної партійної
еліти реалізувати своє прагнення
бути самостійними від рішень Москви і легалізувати свою владу на
території нової держави.
Друге питання, яке має бути звернене до суспільства – це те, яким
чином було реалізовано українську
незалежність, наскільки постання
держави Україна пов’язано з підвищенням
конкурентоздатності
українського інтелектуального, економічного, культурного продуктів.
І звичайно, яким чином сприймається українська незалежність на
різних територіях української держави і який зміст вкладається в цю
подію?

Залежні від влади - української
Наша оповідь буде присвячена
українському Сходу та його очікуванням і ставленням до української
незалежності. В уяві багатьох оглядачів, які з тривогою дивляться на
Східну Україну, вона постає як край,
всуціль опанований проросійськими
поглядами і бажанням не тільки обирати представників Партії регіонів,
а й бути рушієм федералістських
або навіть сепаратистських процесів. Завдяки передвиборчій ситуації
2004 року, коли саме на Сході відбувалися „синьо-голубі“ майдани на
противагу Помаранчевій революції,
а в місті Сєверодонецьку проходили
сепаратні збори депутатів Партії
регіонів, які нагадували більше спробу шантажу уявною можливістю відділення Східної України, це вигляда26

ло як доконаний факт. Проте рівень
мобілізації виборців і громадян, які
мешкають на Сході України, виявився набагато меншим на підтримку
кандидата в президенти Віктора
Януковича. Тепер, коли представники Східної України і зокрема Донбасу посідають чи не всі провідні місця у
виконавчій та судовій владі в Україні,
годі сподіватися від них почути бодай
натяк на бажання потрапити в обійми Російської Федерації. Попри
погану гру нинішнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова у переговорах про ціну російського газу
і відверто розгублену позицію президента України Віктора Януковича,
послідовна позиція російської влади
з виховання з малоросів українців
дає свої наслідки.

Донбаська „Солодірність“
Однак повернімося до Донбасу
в часи напередодні незалежності.
Наприкінці 80-х років Східна Україна і зокрема Донбас відчули на
собі прояви кризи в економіці. На
початок 1990 року невдоволення
соціально-економічними умовами
життя було доволі великим. Уряд
СРСР відмовився підписувати Генеральну тарифну угоду, яка була
прийнята Другим з’їздом шахтарів
(жовтень 1990 року), де містився
пункт про індексацію заробітної
платні відповідно до зростання цін
на послуги та товари. Практично
з початку 1991 року в шахтарських
колективах і профспілкових організаціях почали обговорюватися
питання про можливість страйку.
Вугільна галузь знаходилась у стані
колапсу, місцеві керівники не мали
коштів на виплату вже заробленої заробітної платні. Державні
дотації вугільним підприємствам
Донбасу припинилися, в той час,
як вартість ресурсів, необхідних
для видобування вугілля, зросла
в десятки разів.

Численні переговори шахтарських представників з Москвою та
Києвом не принесли жодного відчутного результату, політичні рішення
не могли стати реанімаційними для
економіки, яка помирала. На початку березня 1991 року почався
перший страйк шахтарів Донбасу,
який висунув на перше місце не
тільки економічні умови, а й вимогу
політичної та економічної незалежності України від Москви.
Тепер, коли більшості існуючих
політичних сил вигідно представляти окремі регіони як антагоністів
у пошуках політичних дивідендів, ця
оповідь про внесок українських шахтарів Донбасу до пришвидшення
української незалежності є невигідною. Адже вона не тільки вказує на
інваріантність історичність процесів,
а й долає міф про те, що українська
незалежність може бути визнаною як перемога виключно однієї
з сил – національно-демократичних
представників в парламенті УРСР,
Галичини чи приписана конкретному
політику, – а є здобутком багатьох
рушійних сил, в яких місце шахтарів
Донбасу було не останнім.

З чим асоціюється
незалежність України?
Напередодні 18-ої річниці незалежності України соціологічна
служба Центру Разумкова проводила соціологічне дослідження з 20
по 28 липня 2009 року. Вибірка була
репрезентативною стосовно дорослого населення України за основними соціально-демографічними
показниками. Опитування виявило
доволі серйозні розбіжності між
ставленням різних частин України до
факту проголошення незалежності
нашої держави. На запитання „Якби
референдум щодо проголошення
державної незалежності відбувався
сьогодні, то як би Ви на ньому проголосували?“ позитивну відповідь

Текст: Станіслав Федорчук, Донецьк
Фото: Петро Андрусечко

„Підтримав би незалежність України“ дали 85,9 % опитаних на Заході,
51,2 % опитаних у Центрі України,
36 % – на Півдні і 41,1 % – на Сході
країни. Водночас, на запитання „Не
підтримали би незалежність України“, найбільша кількість позитивних
відповідей була саме на Сході України (34,9 %), наступна – на Півдні
(31,7 %), у Центрі – 24,6 % і на Заході
– 3,9 % респондентів.
Про що свідчать ці цифри?
Насамперед про те, з чим асоціюється незалежність України
в мешканців різних регіонів. Поза
сумнівами, ставлення до незалежності на Заході та у Центрі України
пов’язане не тільки з сучасними
державотворчими процесами кінця
ХХ століття, скільки з традиційними
уявленнями про визвольні рухи початку ХХ століття, а також спротиву
ОУН та УПА, який тривав до кінця
1950-х років. Водночас, уявлення
про незалежність Сходу і Півдня
пов’язане в основному з існуванням сучасної української держави
і не має історичного коріння. Бажання Сходу України незалежності
від Москви було спричинено цілою
низкою факторів, серед яких чи не
провідне місце мала економічна
незалежність, яка сприймалася як
запорука соціальної стабільності.

Саме тому уявлення про незалежність України на Сході не мали
прагматичного політичного характеру – як процеси, пов’язані не
тільки з постанням нової держави,
а й відповідними відцентровими
рухами.
Крім того, не слід відкидати того
факту, що відверта слабкість центральноукраїнської влади призвела
до того, що Схід, на якому були
розташовані більшість стратегічних
підприємств важкої промисловості, опинився в руках фінансовопромислових груп, які зробили
максимум для того, аби за безцінь
приватизувати державну власність.
Можливо, саме тому уявлення старшого покоління про незалежність
України і досі пов’язуються з перехідним часом, в якому було втрачено
не тільки робочі місця і соціальні
гарантії, а й сподівання на побудову
соціально орієнтованої держави.

Маніпуляція
громадською думкою
Діяльність місцевих еліт на Сході
України була сконцентрована не
тільки на отримання власності,
а й політичної влади. Саме керуючись цим прагненням, їй вдалося
не тільки створити монополію на
місцеву владу, а й ефективно ма-

ніпулювати громадською думкою,
створюючи численні інформаційні
проекти регіональних ідентичностей, які насправді є нічим іншим
як різноманітними інкарнаціями
радянської ідентичності, щедро приправлені провінційними комплексами та амбіціями місцевої влади.
Здавалося б, що 20 років незалежності України мали б дати відповідь на модель інтеграції Сходу
України до загальноукраїнського
контексту, проте ми не бачимо навіть схематичного плану. Шанс,
який з’явився після Помаранчевої
революції на Сході, насамперед
у можливостях ротації місцевих еліт
і запровадженні нових правил гри,
був прогаяний. Вікторові Ющенку
знадобилось небагато часу, аби піти на переговори з Партією регіонів
і вкотре визнати абсолютну владу
місцевих еліт над Донбасом і, зрештою, над усім Сходом України.
Залишається лише сподіватися
на те, що наступні 20 років української незалежності виявляться більш
успішними для всього українського
народу, який напередодні Дня незалежності об’єднують більше спільні
поразки і недовіра до влади, ніж
передчуття свята.

27

союз щуки, риби і рака

Незалежність духу
Українці за 20 років свободи поки що не стали
політичною нацією, проте звикли до спільних кордонів
та відповідальності за свою країну.
Не знаю, як іншим – маю на
увазі передусім старше покоління, – а мені, народженому за
Брежнєва, адміністративна карта
Української РСР не вирізнялася
нічим цікавим, окрім як різними кольорами областей. Мова більшості
карт була російська, тож і на цій
– „Украинская и Молдавская ССР“
(а куди ж її, бідну Молдову, від нас
подіти?) – ніякої ментальної різниці
поміж назвами „Львов“ чи „Днепропетровск“ я не бачив. Все було „наше“, „советское“. Підростати я став
уже на зламі 80–90-х, і буваючи
на залізничному вокзалі свого обласного центру Херсона, чудувався
з разючого „Яринко, Назарчику,
ходіть-но сюди“, – від людей, які очікували на (не найкращої, скажімо
так, якості) поїзд „Херсон–Львів“.
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Потім, уже під час навчання в ліцеї
попоїздивши по Україні, зрозумів,
що не обов’язково вдягатися, як
тодішні хлопці з мого вимушеного оточення: спортивні штани
з лампасами, джинсова куртка,
картуз-аеродром та кросівки; що
більшість може виглядати й пристойніше, як приміром, молодь зі
студентського Харкова.

Висновок був такий:
Україна різна.
А чи ж вона всюди українська? Чи
для всіх однаково важливими є національні символи, національний
наратив у історії; що криється за
різницею понять „украЇнський“ та
„укрАинский“; і чому, врешті, вчорашні друзі-нерозлийвода перетворюються на неконтрольованих

горлопанів, коли мова заходить
про політичний вибір між „комуняками“ і „рухівцями“? У певному
моменті прийшов іще один висновок: саме такою має бути мозаїка
багатогранного суспільства. Хоч
все одно, за європейський вибір
України було прикро – не хотілося усвідомлювати, що увесь час
„хтось“ з іншими, ніж імпонують тобі, поглядами, тягне тебе постійно
у радянське „світле минуле“. Після
розчарованості програшем Чорновола накотилася „трагедія“ з обранням „ще гіршого“ Кучми, і вже,
звісно, президентство Януковича
у 2004-му було, як видавалося,
справою техніки.
Проте, за всі ці роки відбулися
незворотні зміни, викликані проживанням у державі Україна, з її

Текст: Роман Кабачій,
редактор тижневика „Український тиждень“, Київ
Фото: Дмитро Клочко

Домініка Ареля (оприлюдненим
після перемоги Помаранчевої революції), кожні нові вибори показували поширюваність національного та проєвропейського первня
щодалі на схід і південь. Якщо за
представника національно-демократичних сил на президентських
виборах 1991 року – В’ячеслава
Чорновола – голосували західні
регіони країни, то в 1994-му за
„проукраїнського“ на тлі Леоніда
Кучми Леоніда Кравчука вкинули
бюлетені вже жителі центральних
областей та Києва. У 2004-му
нацдемівський кандидат Віктор
Ющенко впевнено переміг далеко
за Дніпром, вийшовши на російські
кордони – маю на увазі Сумщину,
– а також на степовій та прикордонній з так званим „Диким Полем“ Кіровоградщині та серйозно
русифікованій Полтавщині. Апропо спекуляцій із „Диким Полем“,
– після перемоги помаранчевих
деякі оглядачі, і не лише українські,
дошуковувалися в саме таких кордонах поділу поміж прихильниками
Ющенка та Януковича поділ між
давніми землями, що входили до
Речі Посполитої, та тими землями,
які освоювалися вже при Російській
імперії. Якщо зупинитися на цьому
поясненні, то сміливо теорію Домініка Ареля можна забути і назавжди охрестити південно-східні регіони „червоним поясом“, населеним
всуціль „креолами“, безбатченками, і взагалі покидьками, котрих
не шкода – як пам’ятаємо позицію
Юрія Андруховича – відпустити
в Росію. Але це хід легший.
сяким-таким, але власним тризубистим паспортом, і в кордонах, які
вже не претендували на 1/6 земної
суші, але й теж непогані. За даними
постійних опитувань громадської
думки, що проводяться в Україні,
за останні десять років зменшилася
кількість людей, які ідентифікують себе насамперед за соціальною ознакою – „робітник“, „селянин“, „інтелігенція“, а збільшилася кількість тих,
хто виносить наперед національну
самоідентифікацію. Відбувається це
також в південно-східних регіонах,
разом із тим, фактично зникла така штучно витворена спільнота, як
„радянські люди“.

Червоний пояс?
Окрім того, за влучним спостереженням канадського соціолога

Прихід фронди
був неуникненний
Якщо проаналізувати дані не
лише по областях, то вийде, що
в самому тільки Дніпропетровську
за Ющенка голосувало 600 тис.
осіб, а в Херсонській області один
із територіальних виборчих округів
(а це кілька районів) був замальований в помаранчеве – якби мапу
малювати не по областях, то в „Дикому полі“ з’явилася б невелика,
але дірка. Інша справа, що влада
Ющенка/Тимошенко не бралася
за закріплення цих результатів.
Керівники Донецької та Луганської
областей призначалися Віктором
Ющенком виключно із Партії регіонів. Якщо для всієї України фактом
було покращення ситуації зі свободою слова, то цього не можна
сказати про названі дві області,

котрі тільки й чекали на тріумфальне повернення „Лідера“. Можливо,
рацію мав Юрій Андрухович, який
в одному з інтерв’ю сказав: „Це ідея
щодо легкого та цивілізованого
способу вирішення проблеми,
яка заважає бути собою, блокує
напрямок, у якому мала би розвиватися країна“. А так, прихід
фронди при таких обставинах був
неуникненний.

А тепер проти всіх
В останні дні правління Ющенка,
а конкретніше кажучи, 22 січня
2010 року, в Крутах, коли було оголошено про визнання президентом
УПА та вояків Визвольних змагань
такими, що боролися за волю й незалежність України, я мав розмову
з відомим активістом Остапом
Кривдиком. Остап переконував
мене, слухаючи виступ президента, що найбільш прийнятна позиція
на виборах – це „проти всіх“. Мовляв, пережили Кучму, переживемо
й Януковича. Тоді, у розпал кампанії та після І туру виборів, подібна
позиція доводила мене до шаленства. Нині я можу прийняти ту точку
зору, за якої жителям Донбасу таки
варто було пожити „при Лідері“
й оцінити доцільність п’ятирічного
очікування його приходу до влади.
Податковий Майдан, який об’єднав
Схід і Захід, показав, що для мислячих людей не буває незаперечних
ідолів, якщо вони не справляються
зі своїми обов’язками.
Все більше людей розуміє, що
єдино можливий вибір України
– це європейські цінності. Молодь
зі Сходу, серед якої останнім часом зробилися модними тури до
Львова, в „националистический
экстрим“, побачивши все на власні
очі, змінює ставлення до національного наративу, релігійності
– якщо не кардинально, то суттєво.
Серед моїх знайомих та знайомих
моїх знайомих є кілька людей, які
вибрали Львів містом постійного
проживання – замість Києва, Запоріжжя, Херсона. Все це вказує на
болісне, а проте неухильне утвердження тих цінностей та вибору, котрий приведе Україну до членства
в ЄС. Єдина державна мова, цілісність кордонів та почуття гордості
за приналежність до українського
громадянства й далі служать цьому
запорукою.
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Парадокси
української незалежності
До 20-ї річниці державної незалежності України
приходять різні думки і спогади. Різні відчуття
і різні настрої панували в суспільстві і тоді, і тепер.
Сьогодні, намагаючись оглянути час проголошення
незалежності спокійним, по можливості об’єктивним
поглядом, дуже важливо не забувати ні тих умов, ні
деталей, що визначали тодішнє життя. Єдине, що
можна стверджувати впевнено: українська держава
відбулася. Вона дуже нагадує класичні зразки weak state
і „бананових республік“, проте це в жодному разі не
failed state, що їй любили передрікати численні друзі на
Сході й на Заході двадцять років тому.

З чого починається історія новітньої української держави? Очевидно, що ця історія однозначно
пов’язана з іменем Михайла Горбачова, який так і не зміг зрозуміти, що
за процеси починаються з країною,
якою він намагався керувати. Причому першим пунктом у цій історії
йтиме зовсім не ухвалення Декларації про державний суверенітет
Української СРСР 16 липня 1990
року. Тим більше, до цієї історії
мало причетний радянський дисидентський рух, який ніколи не мав
широкої суспільної підтримки.
Насправді багато що почалося
в Києві 1 травня 1986 року – коли
від суспільства намагалися приховати вибух на Чорнобильській АЕС
і його наслідки для людей, коли киян
масово виганяли на першотравневу демонстрацію Хрещатиком, коли
партійні бонзи боялися говорити
правду, проте своїх дітей чиновники масово відправляли подалі від
Києва. Це дало настільки потужний
поштовх пробудженню в суспільстві власної гідності, що про жодну
довіру до Комуністичної партії Радянського Союзу і її українського
філіалу вже йтися просто не могло.

Батьківщина
чи зручне місце для життя?
Співпадіння в часі та просторі векторів правозахисного руху, націо30

нального пробудження, пов’язаного
передусім зі студентським рухом та
народженням чисто української
рок-музики, з цими суспільними
настроями призвели врешті до
парадоксального результату 1991
року. Спочатку українці більшістю
голосів висловилися 17 березня на
підтримку збереження Радянського
Союзу на основі Декларації про
державний суверенітет УРСР (положенням якої повністю суперечив
пропонований Горбачовим проект
нового Союзного договору), потім
легко сприйняли проголошення
24 серпня Акту державної незалежності, і нарешті, неймовірною
більшістю (90 % голосів) підтримали
його на референдумі 1 грудня.
Парадокс полягав іще й у тому,
що на світовій карті виникла держава, яка не мала нації, в основі якої
не лежали спільне бачення історії
й майбутнього, спільні цінності та
спільна культура. Для дуже й дуже
багатьох українців Україна була
просто зручним місцем для життя
чи майданчиком для бізнесу, і нічим іншим. Дуже й дуже багато хто
– особливо з „партхозактиву“ – не
знали й не бажали знати нічого про
Україну.
Саме тому другий президент
України Кучма якось сказав, що національна ідея потерпіла поразку.
Він, як і ті, хто допоміг йому прийти
до влади, не розуміли, ні що таке

нація, ні що таке національна ідея.
Більшість із них не розуміє цього
й досі.
Парадокс України і в тому, що
всі 20 років її очолювали люди, що
абсолютно випадково стали до
державного керма, які не розуміли
ні принципів державності, ні історії,
ні майбутнього, ні навіть сьогодення
українського суспільства.
Іще один парадокс України
– у тому, що її нинішня територія,
а відповідно, і її нинішнє населення
– результат багато в чому волюнтаристських рішень радянських керівників, що були духовними предками
її нинішніх керманичів. Тому сьогоднішня Україна дійсно абсолютно
різна на Сході й Заході, на Півночі
та на Півдні. Українці різних регіонів
мають докорінно різну історичну
пам’ять, різні прагнення, різну культуру, різні традиції. Навряд чи таке
можна зустріти десь іще в Європі.

Прагнули чи
не прагнули незалежності?
Тим не менше, українці всі ці 20
років продемонстрували і розвиток,
і мудрість, і толерантність, готовність до самоорганізації, і вміння
виживати.
Чи дійсно українці прагнули незалежності 20 років тому? Щодо
деяких, у першу чергу молодих, сумнівів немає. Але ж більшість бажала
зовсім іншого – щоб ніхто не чіпав

Текст: Віктор Замятін, Київ
Фото: Петро Андрусечко

і щоб у холодильнику була ковбаса.
Більшість зовсім не підтримувала
„націоналістів“, а імена Петлюри
і Бандери для дуже багатьох залишаються лайкою.
Чи дійсно прагнули незалежності
ті, хто її проголошував 24 серпня
1991 року? А хіба вони мали інший
вибір, коли в Росії після невдалого
путчу 19–21 серпня остаточно
утвердився при владі Єльцин?
Інше питання – а чи усвідомлювали активісти руху за незалежність,
що на руїнах УРСР виникне щось
дивне, де реальну владу мають вічно
голодні клани, які своєю поведінкою
ілюструють термін „компрадорська
буржуазія“, де фактично знищено
соціальні ліфти і будь-яку соціальну
політику, де більшість населення
змушена „крутитися“, аби вижити,
де знищено науку, нищаться залишки високотехнологічного виробництва, національна культура,
де міліція є прямим ворогом людей,
а економіка є типовим прикладом
„бананової республіки“? Адже
саме через це сьогодні, за даними
опитувань, 47 відсотків українців
жалкують за СРСР, і лише половина ладні підтримати незалежність.
Хоча, швидше, варто сказати, що не
менше за половину – в цих умовах
це непоганий результат.
Сьогодні характерний для СРСР
„ковбасний“ і „футбольний“ націоналізм поступово змінюється
нормальними орієнтирами, притаманними розвитку будь-якої
європейської нації – і при тому без
жодних зусиль для цього з боку тих,
хто чомусь вважає себе владою.

Не скоро, але перспектива є
Сьогодні українці поступово пізнають світ, а світ пізнає нас. Сьогодні ми вчимося тому, що можна жити
інакше – заможно, спокійно, без
пустопорожніх надривів і марних
зазіхань на світову корону.
Українська нація, що заявила
про себе наприкінці 2004 року,
поступово стає на ноги. 20 років
тому вірилося, що все це станеться швидше, але очевидно, є якісь
закони розвитку суспільства, які
неможливо перейти. Ця нація, без
сумніву, змусить з собою рахуватися багатьох. Особливо тих, хто
сьогодні цього не помічає і дивиться
на Україну так само зверхньо, як
колись на Польщу.
Українські парадокси засвідчують
головне: Україна жива, вона розвивається, вона має перспективу.
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Протриматись ще 10 літ
Два десятки років державотворення, а ніби залипли
на одному місці і похвалитись нема особливо чим – до
„польського НАТО“ далі ніж до російського Сахаліну. Від
глобальності теми опадають руки – бо ж як адекватно
підбити двадцятилітній підсумок українського польоту?!
Можна похизуватись, ясна річ,
старими балачками кучмівського
часу про невідворотній вступ до ЄС
та стратегічні пріоритети в геополітиці, котрих певно з десяток – від
Польщі, Росії до Китаю. Якось від
зміни прапора і герба суть українського державного єства совєтського розливу не надто змінилася
– успішні компартійні генерали
і надалі очолюють різні опозиційні
тусовки, гебешні ставленики виступають оборонцями державницьких
вартостей. Великий бізнес нагадує
російську модель, де процвітають
лише втаємничені доступом до
державних „закромів“ і розподільчих кабінетів. Український політичний вертеп хіба набрав нових
статистів, котрі можуть досхочу поверещати про Україну, її волю, про
честь і славу. І, без сумніву, народ.
Народ, котрий дедалі скептичніше
реагує на будь-які політичні гасла,
обіцянки і революційні заклики.

УРСР плюс 20
На щастя, ротів мокрими шматами терапевти з компетентних
органів уже не закривають. Тішить натомість інше – державна
ефемерида, у котру не вірив ані
містер Буш, ані Маргарет Тетчер,
не лише закріпилась у політичному
розкладі світової геополітики, але
й поволі дрейфує. Можливо, не
в окресленому майже сотню років
тому керунку „геть від Москви!“,
а в абстрактному – „туди, де ліпше“. Як з’ясувалось, „відкати“ можна незле „дерибанити“ не лише
з московськими бізнесменами, але
й, скажімо, з німецькими чи китайськими. Помалу, за двадцять років
імітаційного єврогопака, у Києві
таки вкоренилась думка, що „рускіє
нам, канєшна, браття, але у Європі
значно веселіше куршавелитись.
І безпечніше“. Це, так би мовити,
лірика. Наразі ж маємо: чи не вперше у Києві за основні рубильники
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тримаються люди у косоворотках
„від армані“ без „культур-мультур“сентиментів.

Диктатура біля
розбитого корита
Попри концентрацію велетенських повноважень, з усім решта
в Януковича не надто склалося.
Вступати в Росію йому страшно.
Привести ж у „світле майбуття вже
сьогодні“ країну з економікою, що
балансує на межі дефолту, не вдається. Модернізація зупинилась на
рівні декларацій – управлінська
якість „супер-менеджерів“ виявилась однаковою, – що в Ющенка,
що в Януковича, що в Тимошенко.
Риторика і методи, ясна річ, різні.
А так, за великим рахунком, – фахівці ті самі. З цими антикризовиками владу втримати можна. Але на
міліцейських багнетах. Недосяжність модернізації не у небажанні
Януковича. Проблеми з якістю
виконавців. Як змусити дрімучу
систему працювати цивілізовано?
Пальчиком погрозити чи щоки надути?! Звільнити з депутатів? Але
ключик до модернізації України
– на Заході, там капітал і технології. Але от з чого починати? Через
два десятки років наважитись
піти шляхом Бальцеровича? Проурядові телепроповідники можуть
годинами ефіру обмусолювати
курс зростання „проценту жирів
у маслі“. Натомість пересічний
українець це з огидою переклацує
на якийсь футбол. Моделюючи
ситуацію за російським сценарієм,
радники Януковича не врахували
найважливішого – в Україні нема політичного класу опричників,
котрий складався на 70 % зі спецслужб, живлених нафтою й газом.
Зрештою, нема і цих енергоносіїв,
котрі б утримували країну. Тому у
Росії ця модель працює, а в Україні
– ні. В Росії влада може дозволити
собі імітувати реформи, будучи

свідомою, що бюджет втримається
на енергорерурсах. Україні така
розкіш не світить. Тут підсилюй чи
не підсилюй вертикаль, лови чи
відпускай поодиноких хабарників. Глухий кут, в якому опинилася
Україна, має системний характер.
Авторитарний кордебалет з насупленим чолом нічого, крім агресії
мас, не викличе. Менти, податківці
чи спецслужби не є ресурсом для
новелізації. Бракує й часу. Тож незабаром вертикаль може стрімко
задіагоналитись у штопор.
Та й половину уряду „подарували“ з Кремля. І, так виглядає, Янукович про це не просив. Специфіку
його царствія зумовили чітко – того
і того призначити в уряд і не чіпати.
Й поступово він став заручником
цього вузького коридору. Враховуючи психотип Януковича, просто не
віриться, що він призначив Табачника на посаду через замилування
історичними екзорцисами останнього. На антиукраїнські ескапади
впливові „донецькі“ не страждають
– їм, за великим рахунком, байдуже. В них інші інтереси – фінанси,
метал, енергетика. А тут якесь
„мале пиво“ зі шкільними підручниками. Так виглядає, що Янукович
просто не може його зняти. Звільняти табачників – злостити Кремль,
лишати – відбивати гопака на граблях, викликаючи ненависть з боку
Західної України. Тож і мусить двадцятилітня Україна вкотре сидіти
на шпагаті, намагаючись уникнути
розриву зв’язок.

Югославський
синдром по-українськи
Спроби розколу України, з паралельним експортом дестабілізації та штучною радикалізацією
настроїв, попри двадцятилітній
вік, лишаються можливими. Сама
вже актуальність подібних розмов
викликає занепокоєння. Зрештою,
будь-яку здорову країну можна

Текст: Антін Борковський, Львів
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довести до розколу, демонтажу
чи територіальної переінсталяції.
Як було з Югославією. І так само будь-яку країну можна зшити
докупи без мілітарної сили – як
було зроблено з західною та комуністичною Німеччиною. Аби
була олія в голові. Проблема
в іншому – є сумніви, чи українська
влада має достатній світоглядний й освітній рівень, аби почати
міняти нав’язану Україні ззовні
постановку кіплінгового питання, мовляв, „Захід є Захід, а Схід
є Схід, і ніколи не здибатись їм“.
Наразі активне намацування відмінностей, через котрі, мовляв,
„неможливе співіснування“ Львова
і Донецька в одній державі триває.
Больовою точкою може виявитись
найбезглуздіша дата чи річниця,
а політичні проекти, фінансовані
з-за східного кордону, мають усі
шанси викликати на рівному місці
ольстерський синдром. Уроки
ІІ чеченської війни свідчать – економити на цьому, в разі потреби,
ніхто не буде. А як показали події

9 травня у Львові, організувати їх
в Україні – справа техніки. І якщо
вже в „європейському“ Львові
вдається довести ситуацію до екстремістського абсурду, то що вже
говорити про подібне у Криму,
Одесі чи на Закарпатті.

Простий донецький Вітя
Але час, як би це банально
не звучало, працює на Україну.
І є найліпшим
державотворцем.
Доказом цьому є такий собі хлопець Вітя, народжений у Донецьку,
котрий вповні реалізувався на
іншому, якщо не діаметрально
протилежному, краю держави.
Йдеться не про Віктора Януковича, а про 25-літнього хлопчину
з Донецької області, котрий силою
випадку опинився у Львові і працює
собі у ресторанчику. Цілком незле
розмовляє українською. Ба більше
– категорично відмовляється спілкуватися з клієнтами російською.
Планує одружитись. І їхати шукати
щастя до того самого Києва не
збирається. Певно, оцей-от Вітя,

простий донецький хлоп з львівською пропискою, і є відблиском
української національної ідеї.
– Мій батя досі УПА не сприймає,
– сміється Вітя, – скільки я йому книжок не підганяв, каже: „пропаганда“. А я от за УПА і в морду можу
замастити.
Цей Вітя не є вигаданим персонажем – він маленький штрих
до того, що повітряна куля на ім’я
Україна за двадцять літ поступово
заповнилась ефіром і після еволюції генерацій її політ уже буде
неконтрольованим з Москви. На
це може знадобитись ще з десяток
років. Знати би, чи вистачить на це
часу і Божого терпіння.
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Юрій Луценко –
злочинець чи політв’язень?
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23 травня у Печерському районному суді Києва розпочався процес
у справі Юрія Луценка, екс-міністра
МВС України. Лідера „Народної
Самооборони“ арештували 26 грудня минулого року. Його звинувачують у привласненні держмайна
в особливо великих розмірах та перевищенні службових повноважень.
Суд не погодився звільнити Луценка
зі слідчого ізолятора, а також не
задовольнив його клопотання про
відвід судді Сергія Вовка з огляду на
необ’єктивність останнього. Зрозуміло одне: що б не говорила влада
та її судова гілка, справу Луценка
не назвеш прикладом послідовної
аполітичної боротьби з корупцією
в ешелонах влади.
Сьогодні важко збагнути причини
та мотиви арешту Луценка без екскурсу в минуле. Його політичний
шлях розпочався у 1990-х з органів
Рівненської обласної ради. „Міністерський“ період у кар’єрі Луценка
припав на 1997 рік (призначення
заступником міністра України
у справах науки і технологій). Роком
раніше Луценко вступає до Соцпартії, а з часом стає помічником
її лідера Олександра Мороза. На
тлі Олександра Олександровича
Луценко вигідно відрізняється молодістю і певним радикалізмом.
Ці риси Юрій Луценко використав
у 2000 році під час акції „Україна
без Кучми“, будучи одним з її організаторів. Досвід вуличних протестів
стане у нагоді через чотири роки під
час Помаранчевої революції.
Взагалі „Україна без Кучми“
– переломний момент у політичній
кар’єрі Луценка. У 2002 році його
обрали депутатом Верховної Ради
за списками Соцпартії. Навесні
2004 року я мав нагоду особисто
зустрітися з Юрієм Луценком.
У цій людині відчувалася певна
харизма. Тоді я запитав його про
вірогідність революції в Україні під
час виборів, на зразок грузинської
Революції троянд. Відповідь Юрія
Віталійовича не була однозначною, але мені думається, ніхто
з нас і гадки не мав про Майдан,
хоча... наша розмова відбувалася
під час тренінгу для молодіжного
крила Соціалістичної партії. Участь
у ньому брали також члени сербської організації „Отпор“. Луценко
був у дуже піднесеному настрої.
Він приїхав у піджаку, з-під якого
виглядала футболка з Че Геварою,
і ділився з гостями власним досві-

дом вуличних протестів. Саме тому
здавалося природним, що Луценко
став одним із польових комендантів
Майдану–2004.
Відданість і дії Луценка оцінили
сповна. У лютому 2005 року Луценкові запропонували крісло міністра
внутрішніх справ. Хто не пам’ятає
славнозвісного гасла Майдану
„Бандитам – тюрми!“? Принаймні
частково, на власний спосіб, але
Луценко намагався виконати дану
обіцянку, проте обрані методи
виявилися абсолютно неефективними. Резонансні тоді справи – арешти двох політиків Партії регіонів:
Бориса Колесникова та Євгена
Кушнарьова. Колесникова звинуватили за підозрою у здирництві та заарештували в квітні 2005 року. Кушнарьову приписали сепаратизм,
арештувавши в серпні 2005 року за
звинуваченням у перевищенні службових повноважень. Обидві справи
закрили, підозрюваних звільнили.
Здається, це – наслідок нехтування
реформами, характерного для
політики помаранчевих. Вони так
і не наважилися на системні зміни,
в тому числі у слідчих та судових
органах. Безсумнівно одне: відтоді
Юрій Луценко знайшов особистого
ворога в особі Колесникова, який
після цієї справи набув ваги та впливу у Партії регіонів. Кушнарьов, як
відомо, загинув на полюванні через
кілька років.
Так чи інакше на посаді міністра
МВС Луценко пробув до грудня
2006 року, перебувши трьох
прем’єрів – Тимошенко, Єханурова
і навіть Януковича. Останній факт
доволі неоднозначний. Регіонали
перемогли в березні 2006 року,
створили коаліцію і уряд, однак
крісло міністра МВС знаходилось
у так званій президентській квоті.
Тому, мабуть, чимало депутатів-регіоналів голосували за кандидатуру
Луценка, зціпивши зуби. Втім, на той
момент він ще користувався довірою Ющенка. Після виборів–2006,
на знак протесту проти коаліції
СПУ з Партією регіонів Луценко
вийшов з лав рідної Соцпартії.
Після відставки Луценко спільно
з Тарасом Стецьківим та Миколою Катеринчуком створюють
громадське об’єднання „Народна
Самооборона“. Проект фінансував
Давид Жванія. Луценко тоді асоціювався зі свіжістю та ввічливістю
в політиці. Під час промотуру „Самооборони“ Луценко сяяв енергією та почуттям гумору. Тим часом

„Самооборона“ перетворилася на
партію і на дострокових виборах
2007 року пройшла до парламенту
в коаліції з „Нашою Україною“. Позицію Луценка підтвердив факт, що
він отримав перше місце у списку
блоку НУ–НС. Ввечері після оголошення перших результатів голосування Луценко фактично вибрав
політичного союзника. Приїхавши
до готелю „Hyatt“, де відбувався
виборчий вечір БЮТ, Юрій Луценко
подарував великий букет троянд
Юлії Тимошенко. Зрозуміло, що вибір Луценка не міг сподобатися президентові. Не дивно, що з часом їхні
стосунки з Ющенком дуже охололи.
І хоча відоме прислів’я твердить, ніби
двічі в одну річку не увійдеш, в українській політиці неодноразово наступати на ті ж граблі стає нормою.
Луценко знову приймає пропозицію
очолити Міністерство внутрішніх
справ в уряді Тимошенко.
Треба віддати належне: будучи
двічі на посаді головного міліціонера країни, Луценко пробував реформувати відомство. Наприклад,
створив Департамент внутрішньої
безпеки, що мав займатися внутрішніми розслідуваннями. Намагався заснувати Національне антикорупційне бюро, проводив чистки
в міліції та ДАІ. За своєю суттю ці
зміни мали повернути довіру громадян до органів безпеки. А боротьба
з корупцією в лавах міліції повинна
була б стати плацдармом для реформування системи влади загалом. Однак приклад Грузії, на який
так часто посилаються в Україні, виразно показав – подібні зміни можливі лише за умови поступальності
та рішучості цілої влади. А відтак
стає зрозумілим: без бажання глибоких системних реформ всі проби
стають лише видимістю змін.
Попри неодноразові заяви про
чесність і те, що він ніколи не прикривався міністерським портфелем,
кілька разів міністр таки потрапляв
у скандальні ситуації. Наприклад,
говорилося про вигідні контракти
МВС із однією з телекомунікаційних
фірм, оскільки там працювала дружина Луценка. Йому закидали користування службовим літаком під
час відпочинку та роздачу табельної
зброї „стороннім“ особам. Скандал
викликала бійка між Луценком та
столичним мером Черновецьким,
а також інцидент в аеропорту
Франкфурта-на-Майні. На думку
таблоїда „Bild“, екс-міністр, будучи
в нетверезому стані, нецензурно
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26 травня Європейський Союз відзначає відсутність прогресу у боротьбі з
корупцією в Україні в 2010 році. Про
це на прес-конференції сказав глава
представництва Європейського Союзу
в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра. Також ЄС бачить певний прогрес
у проведенні судової реформи, але
вважає, що в її результаті був посилений
вплив виконавчої гілки влади на суди.
Євросоюз відзначає погіршення ситуації
в Україні за 2010 рік у сфері дотримання
прав людини, основних свобод і верховенства права. У цілому Євросоюз
вважає, що відсутність прогресу в деяких
сферах економіки й політики України
є наслідком відсутності політичної волі
влади, а також відсутності необхідних
для цього інститутів влади.
26 травня Депутати Луганської облради
одностайно ухвалили рішення про „Реалізацію конституційних прав громадян
на вільне використання російської мови
і мов інших нацменшин“. Російська стала
регіональною мовою в області. Згідно
з ухвалою, держслужбовці можуть вести
документацію і спілкуватися у роботі
російською. 2006 року низка східних
і південних регіонів України вже надавали статус регіональної російській мові,
згодом рішення були скасовані в судах
за поданням прокурорів.

огляд подій

27 травня Екс-міністр внутрішніх справ
Юрій Луценко заявляє, що Генеральна
прокуратура вже підготувала йому
вирок суду у вигляді 8 років позбавлення
волі. Він переконаний, що цей вирок
написаний „під диктовку Адміністрації
президента Генпрокуратурою“. Водночас екс-міністр підкреслив, що на кожне
обвинувачення у нього є неспростовні
докази, які підтверджують його невинуватість.
30 травня Міністр освіти і науки, молоді
та спорту Дмитро Табачник вважає,
що для забезпечення освіти населення
України досить 90 вузів, а 800 потрібно
закрити. „Світовим параметрам відповідає показник, коли один успішний
університет відповідає 500–800 тисячам
жителів країни. Тобто, якщо в Україні живе близько 48 мільйонів людей, значить,
нам було б достатньо близько 90 вищих
навчальних закладів“, — сказав міністр.
31 травня В Києві буде більше шкіл
з російською мовою навчання, якщо
цього захочуть батьки. На сьогодні із 537
середніх шкіл Києва з повністю російською мовою викладання — тільки п’ять.
Крім того, міністр зазначив: „У цьому
році школи Харкова, Криму, Донецька,
Луганська, інших областей, якщо вони
хочуть замовити підручники 11 класу
російською мовою, вони їх отримають
російською мовою за рахунок державного бюджету“. „Крім того, ми, незважаючи на опір націоналістів, зробили
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висловлювався та сварився з німецькими прикордонниками. Сам Луценко потім пояснював, що захищав
свого сина, який нещодавно переніс важку операцію. Німецька поліція перепросила за інцидент, але
неприємний присмак залишився. То,
можливо, має рацію кримський політолог Андрій Нікіфоров, кажучи, що
всі українські політики, приходячи до
влади, псуються?
В 2010 році, коли остаточно перемогла Партія регіонів, над Луценком
почали збиратися хмари. Не лише
для його особистого ворога Колесникова, якого призначили віцепрем’єром, але й для усіх регіоналів
екс-міністр був символом їхньої поразки в 2004-му. Тоді чимало з них
не лише зійшли з політичної сцени
України, але й про всяк випадок
виїхали за межі країни. Сьогоднішня
підстава для арешту і судової справи Луценка – незаконне підвищення
пенсії колишньому водієві на суму
40 тисяч гривень (5 тис. доларів). До
того ж, неслухняний міністр не лише
не економив державні кошти, але
й влаштував урочисте святкування
Дня міліції, ігнорувавши указ президента про обмеження бюджетних
витрат.
Утримання в слідчому ізоляторі
здається неспівставним із висунутим звинуваченням. Тим більше, що
українська судова система аж ніяк
не асоціюється з незалежністю та
правопорядком.
Представники
влади стверджують натомість,
що справа Луценка надзвичайно

важлива, адже повинна продемонструвати, що нікому, навіть людині
з найвищих ешелонів влади не уникнути відповідальності. Чи в це хтось
вірить? Вистачить лише перечитати
матеріали „Української Правди“
з останніх років, якими прокуратура
– якби вона справді була хоч трошки
аполітичною – давно мала би зацікавилась. На сайті газети постійно
з’являються матеріали про майнові
зловживання високих урядовців.
Можливо, проблема полягає в тому,
що серед них трапляються й судді
та прокурори. Зрештою, не конче
читати „Українську Правду“ – достатньо подивитися на ряди машин
екстра-класу під будівлями судів та
прокуратури. Всім очевидно, що для
ефективної боротьби з корупцією
потрібні системні зміни, а це означає зовсім інший рівень реформ.
Якщо Луценко винний, то хіба
у власній недалекоглядності. Він був
у піднятій на хвилі Майдану владі,
яка не спромоглася на справжні
реформи. А тепер він і його політичні союзники стали заручниками
відсутності системних змін. Колишній міністр повинен відповісти за
перебільшення своїх повноважень,
відповісти передусім на політичному рівні. Але для цього є виборці
і вибори, а не прокуратура. Проте
в українських реаліях арешт може
виявитися для Луценка плацдармом
для відновлення свого політичного
капіталу, а цього нинішня влада,
здається, не розуміє.
Петро Андрусечко, Київ

З Вадимом Карасьовим, відомим
політологом і одним із лідерів партії
„Єдиний Центр“, зустрітись непросто. Кілька перших спроб виявилися невдалими, але оскільки його
думка була для нас важливою, ми
не здавалися. Всупереч „пробкам“
на київських вулицях, — з якими
президент Янукович пообіцяв розібратися, як зауважив Карасьов,
— з невеликим запізненням нам
вдалося встигнути на зустріч і записати цікаву, хоча й коротку, розмову. У певному сенсі офіс відомого
політолога нагадує приймальню
лікаря — черга зацікавлених діагнозом і порадами стосовно методів лікування достатньо велика.
Мабуть, найактуальніше на сьогодні питання — влада і зовнішня політика. Чи здійснила українська влада
цивілізаційний вибір — рухатися до
Європейського Союзу чи до Росії?
Ні, влада не робить жодного цивілізаційного вибору, оскільки вона не
знає, що таке цивілізаційний вибір.
У неї є одна цивілізація — там, де
гроші. Причому цивілізація збагачення у радянському розумінні, не
конкурентному, не творчому, не
креативному.
Чому тоді створюється враження,
ніби влада рухається в бік Євросоюзу?
Влада робить це вимушено і неохоче. Це не свідомий вибір, а через
обставини: якщо хочеш зберегти
власність на владу і державу
(оскільки вони розуміють владу
саме так), потрібно тримати дистанцію від Росії. Всі пострадянські
еліти ведуть себе як феодали абсолютної монархії, яким належить
держава. У кожного своя держава,
свої феодали, барони, олігархи.
В Україні поки що зберігається рівновага олігархів та президента, які
ведуть боротьбу хижаків-власників
за державу, територію, ресурси.
Тобто вони ведуть ресурсні війни
за нафту, газ, метал, людей, а не
боротьбу за конкуренцію інновацій. Влада — це ресурси, за їх
розумінням.
На пострадянському просторі
виникає ситуація, коли всі пострадянські країни підуть двома шля-

хами реформ. Перший — це шлях
європейської моделі модернізації,
тобто прорив до громадянського
суспільства, правової держави,
конкурентної інноваційної економіки, соціальної демократії, як
зробив це західний світ. Другий
пов’язаний з небажанням внутрішніх реформ, адже це втрата влади.
Тому другий шлях — це геополітичне накопичення, прирощення
територій, тобто модернізація
по-російськи. А що для цього потрібно? Відновити щось на кшталт
Радянського Союзу. Все починається з митних кордонів з єдиною
митною територією, потім переходить у єдиний економічний простір, а потім це трансформується
у геополітику. Не випадково Путін
підкреслив, що створення Митного
союзу означатиме зміну геополітичної конфігурації на просторі
всього колишнього СРСР. І що це
означає? Що тоді ані Лукашенко,
ані Янукович не є власниками держави, бюджету, оскільки митні збори підуть у Москву, Україна буде
позбавлена регулятивних митних
кордонів. А це основне джерело
збагачення — бюджетні потоки,
і вони контролюватимуться Москвою. Росія хоче сформувати новий економічний центр в особі Москви. Що робить Янукович? У цій
ситуації геоторговельного вибору
чи дилеми йому більше відповідає
зона вільної торгівлі.
Тобто їх вибір не пов’язаний з модернізацією країни?
Ні! В їх свідомості вибір цей
пов’язаний з можливістю корумпувати державний бюджет. У Лукашенка ситуація взагалі патова. Він
ще тримається, але вводячи нові
мита та ембарго на експорт, на
Лукашенка в Росії починають дивитися як на рішення, що суперечать
Митному союзу. Україна, слава
Богу, не в Митному союзі і Янукович розуміє, що весь підтекст не
торговельний, а політичний. Але
він не хоче до ЄС, оскільки ЄС — це
також спільний ринок і спільна митна територія, не кажучи про іншу
ніж в Україні моральну географію,
які відбирають в української влади
ресурс збагачення. Проте укра-

програму у цьому році, і будемо робити
для всіх класів, яка називається ,Світова
література‘, де російська література
буде займати дуже великий обсяг“, — додав Табачник.
31 травня Міліція відмовила у відкритті
кримінальної справи проти Святослава
Сопільника, який 9 травня вчинив стрілянину у Львові.
31 травня Верховна Рада ухвалила
в першому читанні закон, який скасовує
обов’язковий технічний огляд для легкових автомобілів, що не використовуються у комерційних цілях.
31 травня „В угоді між Україною і ЄС
щодо створення зони вільної торгівлі
залишилися лише три неврегульованих
питання. Угода практично готова“. Про
це заявив прем’єр Микола Азаров.
Прем’єр заявив, що є прихильником
ліберальної зовнішньої торгівлі, а Єврокомісія наполягає на квотуванні такого
важливого експортного товару для
України, як зерно. Незважаючи на це,
за словами Азарова, Україна готова на
перехідний період, протягом якого квоти
будуть збільшені, і цей період може бути,
наприклад, 10 років. Він зазначив, що
друга позиція стосується ринку послуг,
щодо якої Єврокомісія теж займає „дискримінаційну позицію“. Він пояснив, що
Єврокомісія не готова допустити українських автоперевізників на свій ринок.
Третя позиція, за словами прем’єра,
стосується так званих географічних назв
українських товарів. „Ми і тут готові на
компроміс. Протягом перехідного періоду ми готові відмовитися від географічних
назв“, — сказав Азаров.
1 червня Патріарх Філарет заявляє,
що нинішня влада таємно підтримує
Українську православну церкву Київського патріархату. Він також розповів
про зустріч з президентом Віктором
Януковичем. „З точки зору нової влади
вона була небажаною. Але сталося. Це
свідчить про те, що Київський патріархат
незнищенний ніякою владою“, — сказав
патріарх.
1 червня Україна і Росія домовилися про
основні параметри кордону в Азовському морі. Про це заявив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко:
„Ми вже досить давно домовилися про
те, що це будуть внутрішні води наших
двох країн, а військові судна третіх країн
без згоди Росії і України заходити туди
не зможуть“.
1 червня Екс-президент Віктор Ющенко
був допитаний у справі Тимошенко щодо
газових контрактів. Тимошенко звинувачують у тому, що, відповідно до законів
України, якщо піднімається ціна на газ,
піднімається ціна і на транзит. У цьому
випадку ціну на газ підняли до базової
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огляд подій

„В Україні закінчується
пострадянський цикл“

з краю

$450, а ціну на транзит, за рішенням
Тимошенко, залишили колишньою...
Збитки від цієї операції склали більше
1,5 мільярда гривень.
2 червня Голова Нацбанку Сергій Арбузов написав листи до уряду з критикою
дій уряду щодо інфляційної ситуації в
Україні та перспектив співпраці з Міжнародним валютним фондом, фактично
звинувачуючи його у зриві співпраці
з МВФ.
2 червня Екс-прем’єр Юлія Тимошенко
заявляє, що розпочне розгляд справ
проти українських корупціонерів одразу
в декількох країнах. „Треба діяти. Щоб
діяти, я звернулася, бо тут немає куди,
до американського суду. І на компанію
“РосУкрЕнерго”, на оці всі платформи,
на всіх цих Бойко, Льовочкіних і Фірташей, разом з Януковичами, просто подала в американський суд“, — зазначила
екс-прем’єр. За словами Тимошенко, ці
справи пов’язані з Америкою, бо „гроші,
які відмивалися на “РосУкрЕнерго”, виплачувалися з Міжнародного валютного
фонду, а МВФ, в більшості своїй, формується за рахунок платників податків
Америки“.

огляд подій

2 червня Проведено ексгумацію тіла
В’ячеслава Чорновола. Про це сказано
у повідомленні прес-служби прокуратури. Сестра Чорновола заявила, що це
було здійснено у цинічний спосіб — вона
дізналася про ексгумацію, прийшовши
на цвинтар і побачивши сліди розкопки
могили. Тим часом, народний депутат
Тарас Чорновіл, син В’ячеслава Чорновола, заявив, що прокуратура не
додзвонилась до нього і не повідомила
про ексгумацію батька. Прокурор Києва
Анатолій Мельник заявив, що відсутність
близьких родичів В’ячеслава Чорновола
під час ексгумації його тіла не порушує
процедури ексгумації.
2 червня МВС відмовило у порушенні
кримінальної справи за фактом фальсифікації голосування у Верховній Раді
з незаконним використанням картки
Володимира Ар’єва. „Фактів несанкціонованого втручання в роботу системи
голосування “Рада-3” працівниками
управління комп’ютеризованих систем
апарату Верховної ради, не виявлено“,
— зазначено у відповіді МВС. Нагадаємо, що карткою Ар’єва проголосували
за зміни до Конституції, коли він сам із
карткою був у США.
3 червня Президент Віктор Янукович
розкритикував роботу міністрів гуманітарного блоку і пригрозив їм звільненнями. „Хочу попередити пана Табачника
(міністр освіти) разом із Сафіулліним
(міністр спорту): якщо ви будете проводити таку політику, яка сьогодні не єднає
молодь, а змушує виходити на вулиці
з різними гаслами, ви закінчите тим, чим
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їнська влада не може по-іншому,
адже українські еліти прийшли
з бізнесу, стратегії збагачення якого — монополія, ресурси і бюджет
(наприклад, намагання ввести квотування експорту зерна). В Європі
хочеш збагачуватись — конкуруй.
Не хочеш конкурувати — йди
в Росію васалом Путіна, але на
другорядних ролях. Тому Янукович
хоче заморозити геоторговельну
багатовекторність.
Це реально здійснити?
Ні, нереально, але в цьому є шанс
для України.
А Росія, хіба вона так легко відступиться?
Шанс України в тому, що на відміну від Тимошенко, яка могла по-

пострадянський цикл, але тепер
усе починається з чистого аркуша.
Для пострадянського простору наступають дуже важливі доленосні
часи. Він реорганізується по-іншому ніж Балкани — там повоювали
на базі етнічних конфліктів, а потім
вступили до ЄС. Натомість Росія,
Україна перебували у пострадянській комі, але ця кома також
закінчується. І тому вибір буде
обов’язковим: або в Європу, або
у нові формати неорадянського,
великоросійського існування. Це
залежить від того, хто там переможе — Путін чи Медвєдєв (оскільки
Медвєдєв був прибічником все
ж не геополітичної, а економічної
модернізації). І тому постає запитання: чи витримає український
правлячий клас цей тиск, чи захоче

Чому у 1991 році виникла незалежна українська
держава? Чому комуністи проголосували
за незалежність? Вони хотіли закритися від
єльцинської російської революційної демократії,
боялися люстрацій для комуністів. А націоналісти
хотіли „Геть від Москви!“.
годитись на умови Путіна, бо вона
одна лідер, олігархічний правлячий
клас України не хоче бути на другорядних ролях у Путіна. Але не
хоче бути також в ЄС, оскільки це
ламає схеми його бізнесу. Тому
багатовекторність — це доктрина
олігархів, купувати метал у росіян
та продавати його по пільгових
квотах в Європу. Проте Росія тисне, і українська влада намагається
говорити про європейський вибір.
Виникає відчуття, що українська
влада робить цей вибір самостійно. Проте цілком можливо,
що українські олігархи вимушені
будуть піти на лібералізацію, демократизацію економіки, оскільки
Європа вимагатиме, аби Україна
стала відкритим, конкурентним
і демократичним суспільством.
І тому Україна, можливо, зможе
стати реально демократичною
державою, де панує демократія
інтересів, а не ідеалів, вкорінена
у свідомості еліт та народу.
Українська влада братиме до уваги
позицію ЄС?
Так, звичайно. В Україні сьогодні
завершується
пострадянська
бовтанка. В Україні закінчується

обміняти тиск на геополітичні дивіденди. Але складається враження,
що він не хоче стати підлеглим
сильного хижака, а захоче жити
в Європі, де є гарантії, де є гарантії власності, адже в Росії таких
гарантій ніхто не дасть на довший
час.
Наступного року у Росії відбудуться
президентські вибори, у зв’язку
з цим активно розігруватимуть
українську карту. Можливо, Україні
варто спробувати самій зіграти на
цьому?
Це дуже ризикована гра. Люди
в Україні, можливо, не дуже розуміються на цивілізаційних процесах,
проте інстинкти збереження влади
у них розвинуті достатньо сильно.
І люди розуміють, що хазяїном країни був, є і залишиться, швидше за
все, Путін. І доведеться мати справу з ним за будь-яких обставин.
А щодо внутрішньої ситуації?
В Україні немає державної ідеології,
відсутня спільна об’єднавча ідея.
У теперішніх умовах їх можливо випрацювати?
Як не дивно, у Януковича є така
можливість, якщо він не прийме

Фото: Петро Андрусечко

закінчили ваші попередники на минулому засіданні уряду“.
4 червня „Польові роботи“ з демаркації
українсько-російського кордону зможуть
розпочатися вже в другому півріччі 2011
року. Про це заявив глава МЗС України
Костянтин Грищенко.
6 червня Ціна на газ за довгостроковими
європейськими контрактами „Газпрому“
в IV кварталі 2011 року може скласти
близько $500 за тисячу кубометрів.
Про це заявив глава правління ВАТ
„Газпром“ Олексій Міллер. У відповідь
прем’єр-міністр Микола Азаров заявив,
що Україна і Росія повинні обговорити
взаємоприйнятний варіант вирішення
проблем у газових взаєминах, зважаючи
на високу взаємну залежність національних економік. „Наші економіки дуже
залежать одна від одної. Якщо справи
в нашій українській економіці підуть не
дуже добре, це, напевно, буде впливати
і на російську економіку“.
7 червня Світовий банк і Єврокомісія
звернулися до Адміністрації президента
і уряду із рекомендацією ветувати зміни
до закону про держзакупівлі, які суперечать міжнародним і європейським
стандартам.
8 червня Суд у США збільшив утричі позов на користь „Укрвакцини“ проти „Олден Груп“ — до 59,78 мільйонів доларів.
Цей позов став результатом масштабної
аудиторської перевірки, яку ініціював
Кабінет міністрів. За підсумками перевірки, з’явилися факти нецільового використання державних коштів окремими
відомствами уряду Юлії Тимошенко.
9 червня Генпрокуратура не закриватиме справу про отруєння екс-президента
Віктора Ющенка, оскільки він погодився
здати додаткові аналізи.

люстрацій для комуністів. А націоналісти хотіли „Геть від Москви!“.
Різні мотиви, але вони співпали.
Проголосували — і питання зняте,
є спільний стяг, мова.
2004 рік — це нове вікно можливостей. Тоді хотіли створити демократію еліт. Тепер Янукович бажає
повернутися від демократії еліт
до демократії окремої групи еліт.
У 2004 році не вийшло створити
правову демократичну державу
для людей, на правах конкуренції
і свобод, не вдалося! Янукович хоче
повернутися в олігархічний режим,
посадити опозицію. Він розгорнув
на опозицію пострадянську правоохоронну машину, адже машина
залишилась стара, каральна. Помаранчеві не зуміли її реформувати, не розуміли потреби цього,
і тільки тепер вони усвідомлюють,

9 червня Сумарні активи 100 найбагатших українців становлять $83 млрд., що
дорівнює 61 % ВВП країни. Найбільші
темпи росту бізнесу за минулий рік
продемонстрував Дмитро Фірташ. Його
бізнес-імперія подорожчала на 540 %.
9 червня Європарламент прийняв резолюцію про справу проти Тимошенко та
інших екс-чиновників колишньої влади,
в якій констатував відсутність позитивних
змін у судочинстві, широко розповсюджену практику корупції та зловживання
владою. Євродепутати висловили занепокоєння зростанням вибіркового переслідування діячів політичної опозиції та
наголосили, що поточні розслідування
проти політиків не повинні заважати
їхній активній участі у політичному житті
країни.
13 червня Дві третини українців відчули
погіршення матеріального становища
39
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російські умови. Ідея не виникає
просто так, для цього потрібна робота історії. Візьмемо, наприклад,
Польщу. Вона йшла до успіху через
Пілсудського, через авторитарний
режим, потім йшла через комуністів, завдяки яким отримала частину
територій. Комуністи робили політику націоналізації, стримування
прав меншин. У Польщі ціле ХХ
століття на це було витрачене.
В Україну усвідомлення цього повинно прийти не від кобзарів і поетів,
а від бізнесменів. Іншого вибору
немає. Цього може ніхто не розуміє тепер, але це потрібно, стимули
потрібні. Чому у 1991 році виникла
незалежна українська держава?
Чому комуністи проголосували
за незалежність? Вони хотіли закритися від єльцинської російської
революційної демократії, боялися

з краю

впродовж останнього року. Такими
є результати соціологічного опитування,
проведеного „Українським демократичним колом“. Кожній десятій родині не
вистачає грошей на їжу, ще 44 % родин
складно купувати одяг та взуття. Лише
менше 6 % громадян вказують на покращення матеріального становища.
13 червня Третина українців переїхали
б до іншої країни на постійне місце
проживання, якби дозволяли обставини.
Згідно з дослідженням, проведеним центром „Софія“, близько половини (55,1 %)
респондентів однозначно сказали — „ні,
не переїжджав би“. Ще 10,8 % опитаних
вагалися відповісти на запитання. Серед
молоді віком 18–29 років показник
готовності до еміграції становить 50,4 %,
а у віковій групі 30–39 років — 42,4 %.
14 червня У Європі вже лунають заклики ввести санкції проти України.
Європейські країни можуть застосувати
санкції проти України за порушення
міжнародного права. Таку думку висловила член Європарламенту від Чехії
Зузана Ройтова, яка спеціалізується на
питаннях захисту прав людини. Резолюція Європарламенту не є обов’язковою
для виконання Україною. Про це заявив
лідер фракції Партії регіонів Олександр
Єфремов.
15 червня Більшість громадян України
(77,1 %) вважає, що Україні потрібна
пенсійна реформа. Про це свідчать
результати телефонного опитування
„Пенсійна реформа в Україні“, проведеного Інститутом Горшеніна. Водночас,
переважна більшість українців (80,1 %)
не розраховує на будь-які додаткові
джерела доходу, крім державної пенсії,
після настання пенсійного віку.
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15 червня Президент Віктор Янукович
заявляє, що на продаж землі іноземцям
буде запроваджено мораторій. Проведення земельної реформи, за словами
президента, також дозволить зменшити
корупцію в цій сфері.
15 червня Верховна Рада вкотре відмовилась внести до порядку денного
постанову про денонсацію угоди про
уникнення подвійного оподаткування
з Республікою Кіпр. „За“ проголосувало
лише 108 депутатів. Від Партії регіонів
проголосував 1 депутат, БЮТ— 66,
НУНС — 37, комуністів — 0, „Реформи
заради майбутнього“ — 1, Народної
партії — 0, позафракційних — 3.
16 червня Верховна Рада прийняла за
основу проект пенсійної реформи. Проектом підвищено пенсійний вік для жінок
до 60 років, страховий стаж піднято до
30 років для жінок та 35 — для чоловіків.
Пенсійний вік чоловіків-держслужбовців
підвищено до 63 років. Розмір максимальної пенсії для осіб, що втратили
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що слід було починати з реформи
каральної машини. Якщо сьогодні
при всіх цих політичних гоніннях
і репресіях Янукович зрозуміє, що
він не виграє наступні вибори,
він буде шукати гарантії. Які нові
гарантії може дати нова опозиція?
Тільки такі, що буде новий незалежний суд, буде нова міліція європейського зразка, прокуратура.
Відкриється можливість зробити
ривок з пострадянського стану до
європейської демократії.
Ми хочемо від наших політиків,
щоб вони були Мойсеями, що
ведуть євреїв по Синайському півострові. Це нереально. Хтось із
них негідник, хтось напівбандит,
злодюжка, але вони по-своєму
сильні люди. І нам потрібний не
месія, а люди, які б дали зрозумі-

не грати на розкол. Сьогодні вони
розуміють: якщо ви хочете втримати свої митні, торговельні кордони,
треба втримати і культурні, ментальні границі. Треба об’єднувати!
Якщо є сили, які орієнтуються на
Росію, то хто ж тоді орієнтується на
Україну? Тоді внутрішньої політики
взагалі немає, є продовження зовнішньої політики інших країн. Тому
події 22 червня у Львові показали,
що влада вміє тримати ситуацію
під контролем і не піддаватися на
дії провокаторів.
Наступні парламентські вибори
щось змінять в Україні?
Розумієте, ситуацію міняють не вибори. Ситуацію міняє геостратегічний вибір, впливають процеси, які
відбуваються на пострадянському

Ми хочемо від наших політиків, щоб вони були
Мойсеями, що ведуть євреїв по Синайському
півострові. Це нереально. Хтось із них негідник,
хтось напівбандит, злодюжка, але вони
по-своєму сильні люди. І нам потрібний не месія,
а люди, які б дали зрозуміти, що треба зачекати,
постояти у тупику, вийти на бічну гілку, аби
потім перейти на магістраль громадянського
правового суспільства.
ти, що треба зачекати, постояти
у тупику, вийти на бічну гілку, аби
потім перейти на магістраль громадянського правового суспільства. І якщо політики усвідомлять,
що країна для них — це ресурс для
збагачення, вони захищатимуть
країну, а якщо зрозуміють, що для
захисту свого багатства потрібне
буде право, вони створять правовий захист. І не шукатимуть правового захисту на Кіпрі.
Чи влада не намагається грати весь
час на „розколі“ країни у політичних цілях, як це було 9 травня, і як
це планувалось 22 червня?
Я власне прогнозував, що 22 червня у Львові нічого не відбудеться,
оскільки влада зрозуміла наслідки.
Це, власне кажучи, була гра не
стільки влади, скільки росіян з метою дискредитувати Україну, ніби
в Україні панують неонаціоналісти
і неонацисти. Українська влада дала задній хід, оскільки зрозуміла,
що країна повинна бути більш консолідованою, тому дали команду

просторі. Але епоха пострадянського простору закінчується. Завершується взагалі пострадянська
доба і Україна вступає в нову
епоху. Це величезний виклик, але
одночасно і шанс, це не катастрофа. І ми рухаємось до шансу європеїзації України.
Розмовляв Петро Андрусечко

Судовий процес був зброєю, яку
Аляксандр Лукашенко часто використовував проти своїх політичних
супротивників. Наприкінці 1990-х
рр. він відправляв за ґрати колишніх
соратників, які „зрадили“ свого президента — прем’єра Міхаіла Чигіря
або міністра сільського господарства
Васіля Лявонава. Не милувала влада
й журналістів, які її дуже критикували.
Число політв’язнів у Білорусі зросло
в 2004–2007 рр., коли Лукашенко
посилював свою владу.
За ґратами в той час опинилися
конкурент Лукашенка на президентських виборах 2006 р. Аляксандр Казулін, лідери патріотичної
молодіжної організації „Молодий
фронт“ Зміцєр Дашкевич та Артур
Фінькевич, 11 організаторів акції
протесту підприємців, навіть редактор однієї з опозиційних газет Аляксандр Здзвіжніков — нібито за те,
що передрукував данські карикатури на пророка Мухаммеда! Перераховувати судові процеси можна
було б дуже довго — всього з 1996
по 2008 рік політв’язнями в Білорусі
було визнано 41 людину.
Під кінець 2007 року, після того,
як економічні і політичні відносини
Білорусі й Росії значно погіршилися,
Лукашенко заходився шукати зближення з Європою. Брюссель пообіцяв зняти політичну блокаду з Мінська і почати економічну співпрацю
за умови, що Лукашенко випустить
політв’язнів. Умова була виконана.
Восени 2008 р. всі політв’язні були
на волі.
„Ми зробили безпрецедентний
крок доброї волі і тепер подивимося, як дадуть відповідь на це ЄС
і США. [...] Я раджу поспостерігати
за реакцією Заходу: наскільки готові
вони до відповідних кроків“, — заявив тоді Лукашенко. У відповідь
Білорусь була прийнята в програму
„Східне партнерство“, Міжнародний Валютний Фонд виділив Мінську
кредит, представників білоруської
влади почали приймати в європейських столицях, з’явилася перспектива економічного співробітництва
з ЄС. Намагаючись „цивілізувати“
Лукашенка, Євросоюз закрив очі

на фальсифікацію місцевих виборів
2008 року. Мінськ же у відповідь не
зробив майже нічого, якщо не брати
до уваги припинення антизахідної
пропаганди на телебаченні і кінець
цькування інакомислячих. Білоруська влада зрозуміла: політв’язні
є товаром, який можна вигідно продати! Може, тому політв’язні швидко
з’явилися знову: у 2009 р. за ґратами
опинилися троє політично активних
підприємців з міста Вавкависьк. До
речі, „продати“ політв’язнів можна
було тільки Брюсселю. Москва ніколи не захищала політв’язнів: навіть
тих, хто симпатизував Кремлю.
Так чи інакше, у 2008 році переслідування інакодумців у Білорусі
зменшилося, число політв’язнів було
„мінімальним“, відносини з Євросоюзом потеплішали. Усім здавалося,
що повернення до темного минулого вже не буде.
Однак розгін маніфестації і арешти в ніч після виборів 19 грудня
перевернули країну. За своєю
жорстокістю репресії перевершили
те, що творилося в 2004–2007 рр.
35 звинувачених за „площу“ — такого судового процесу Білорусь ще
не бачила! З них 25 засуджені до
різних термінів ув’язнення. На лаві
підсудних опинилися 5 опозиційних
кандидатів у президенти. Більше
за всіх отримав Андрей Саннікав
— 5 років в’язниці. Окрім політиків,
у в’язниці посадили архіваріуса,
музиканта, кількох двадцятирічних
студентів... Ще 7 людей чекають
вироку. Кільком обвинуваченим,
у тому числі колишньому кандидатові в президенти Алесеві Міхалевичу,
вдалося утекти з країни.
Здається, арештами опонентів
Лукашенко зробив все, щоб максимально погіршити відносини
з Євросоюзом. Але „майстерність“
не знає меж: відразу після розгону
маніфестації Ригоравич звинуватив
Польщу й Німеччину в організації
державного перевороту в Білорусі!
Брюссель відреагував на арешти
і суди повторним введенням візових
санкцій проти білоруських чиновників і замороженням контактів.
Знаючи вміння А. Лукашенка
торгувати політв’язнями, білоруські

працездатність, пропонується обмежити
на рівні 10 мінімумів, тобто 7640 гривень. Опозиція заявляє, що цей закон не
робить суттєвих змін для простого громадянина, а спрямований на економію
державних коштів за рахунок людей.
17 червня Використання прапора перемоги під час офіційних заходів разом із
державним прапором України суперечить Конституції — це своїм рішенням
встановив Конституційний суд.
18 червня Берегівська райрада Закарпатської області вирішила починати
свої засідання з виконання державного
гімну та угорського національного гімну.
Прокуратура оскаржила це рішення
в судовому порядку.
20 червня Угоду про створення зони вільної торгівлі між Європейським Союзом
і Україною не буде підписано у вересні.
Про це сказав глава представництва
Європейської комісії в Україні Жозе
Мануель Пінту Тейшейра. Він пояснив
це тим, що до вересня залишається дуже
мало часу і залишається кілька моментів,
які ще не було остаточно розв’язано.
20 червня Кабінет міністрів схвалив законопроект „Про ринок земель“. Міністр
відзначив, що купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення,
відповідно до законопроекту, зможуть
громадяни України, фермери і держава
в особі або державного земельного
банку, або державного земельного
фонду. Власник паю вносити частку до
спільного підприємства з іноземцем не
матиме права, фермер також не матиме
права. При купівлі-продажу землі той,
хто купує землю, повинен буде, згідно
з українським законодавством, декларувати кошти, на які він купує землю.
21 червня Українській владі не подобається підхід російської влади до
двосторонніх відносин, і вони мають
намір зближатися з Європою. Про це
сказало на умовах анонімності високопоставлене джерело в українському
уряді в розмові з кореспондентом
„Комерсант-Україна“. „У нас була
ілюзія, що якщо у відносинах із РФ
зняти ключові подразники на кшталт
визнання Голодомору геноцидом,
планів вступу до НАТО, небажання
продовжувати присутність Чорноморського флоту (у Криму), то все
налагодиться. Але цього не сталося.
Москва хоче, щоб ми були в її орбіті
і ще же й за це їй доплачували“, — заявив співрозмовник газети. „Взяти хоча
б Митний союз. Нас туди дуже дивно
кличуть. Нам не говорять, що ми від
цього виграємо, а вказують на те, що
втратимо і яким санкціям піддамося,
якщо відмовимося в нього вступати й,
не дай Боже, створимо зону вільної
торгівлі з ЄС“, — зазначив він. „Це не
41

огляд подій

Політв’язні: заручники
відносин між Мінськом
і Брюсселем?

Фото: Петро Андрусечко

з краю

ми віддаляємося від Росії, а вона нас
відштовхує“, — пояснив чиновник.
21 червня „Нафтогаз“ і „Газпром“ приступили до створення спільного підприємства
з розробки шельфу Чорного моря. Про
це повідомив журналістам глава правління „Нафтогазу“ Євген Бакулін.
22 червня Президенту Віктору Януковичу на сесії ПАРЄ ставили дуже критичні
запитання, а відповіді на них не були
задовільними. Про це сказала депутат
Бундестагу від фракції Союз90/Зелені
Віола фон Крамон. „Віктор Янукович
під час свого виступу намагався подати
Україну сучасною демократичною
державою, що нині намагається позбутися негативного спадку, залишеного
попередньою владою. Варто сказати,
частково те, що говорилося, було нісенітницею, що стало зрозуміло після
деяких запитань“, — зазначила вона.
22 червня Кількість „офіційних“ мільйонерів у Донецькій області виросла до 164
осіб, хоча ще рік тому їх нараховувалося
105.
22 червня У Львові з’явилися білборди
з написом „Комунізм = Нацизм“. Як повідомляє прес-служба Львівської міськради, це „соціальна реклама, присвячена
вшануванню пам’яті жертв нацистського
та комуністичного режимів“.

огляд подій

23 червня Радник президента, керівник
головного управління з гуманітарних
і соціально-політичних питань Адміністрації президента Ганна Герман
вважає, що Україні необхідний перелік
історичних подій, які мають однаково
сприйматися в усіх регіонах України.
23 червня У Макіївці Донецької області батьки учнів трьох шкіл, що закриваються, мають намір звернутися
до Європейського суду з прав людини.
„Мер Макіївки і його команда, а також
голова Донецької обласної держадміністрації, до яких ми неодноразово
зверталися впродовж двох місяців
з протестом проти ліквідації наших шкіл,
нас не почули“, — йдеться в заяві. Як
відомо, у Донецькій області у 2011 році
планується закриття 26 загальноосвітніх
шкіл.
23 червня Активістів „Тризуба“, які спиляли голову пам’ятнику Сталіну в Запоріжжі, хочуть представити до державних
нагород. Таку ініціативу підтримали
партії „Наша Україна“ і „Батьківщинаа“. Кілька патріотів зробили те, на що
у влади забракло політичної волі та
сили духу — відновили історичну справедливість, йдеться у заяві партій. Як
відомо, дев’ятьом юнакам з громадської
організації „Тризуб“ інкримінують пошкодження майна в особливо великих
розмірах.
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коментатори говорять, що учасників
„площі“ будуть тримати за ґратами,
поки сильно не „притисне“ Кремль.
Москва вже поставила Лукашенка
на коліна, у країні вирує економічна
криза, а чітких сигналів у бік Заходу
немає. Може, Росія вважає позитивним сигналом досить лагідний
вирок для колишнього кандидата
в президенти, поета Владзіміра
Някляєва (два роки з відстрочкою)?
Або несподівану хворобу судді, яка
повинна була винести вирок двом
наступним кандидатам? Поки незрозуміло.
Деякі публіцисти вважають, що
влада знала про прийдешню економічну кризу, і саме тому дала наказ
повести в країні „зачистку“. Мовляв,
залякала населення й знищила опозицію — і тим самим хотіла уникнути
протестів. До того ж, влада була
настільки передбачлива, що взяла
велике число „заручників“ — щоб
було чим торгуватися.
Особисто я вважаю таку версію
маловірогідною. Якби влада готувалася до економічних проблем, не
стала б палити мостів у Європу, не
стала б закривати для себе можливість отримати кредит від МВФ.
Заручники у в’язницях — не найкращий капітал. Усе ж ліпше мати
живі долари. Якби влада готувала
„випереджальний удар“ по опозиції, вона б підготувала якийсь план

боротьби з нинішньою кризою.
Абсолютно хаотична й розгублена
реакція (а в більшості випадків — відсутність реакції) білоруського уряду
показує, що жодного плану в нього
немає навіть сьогодні. Лукашенко не
був готовий до кризи.
Підозрюю, що сьогодні білоруські міністерства перебувають
у розгубленості. Тому ще більш
уперто роблять те, що вони вміють
і до чого звикли — зокрема, силові
міністерства й спецслужби. Вони
займаються „закручуванням гайок“.
Хапають, проводять обшуки і саджають. Інертність мислення білоруської
номенклатури видно також з перевірок „трудової дисципліни“ на підприємствах, які проводяться в кращих
традиціях андроповщини.
Навіть якщо політв’язнів спочатку
не садили з метою „обміняти“ їхню
свободу на гроші Євросоюзу, то це
не означає, що така думка у білоруського керівництва не виникне. Сумна для Лукашенка правда полягає
в тому, що навіть якщо він випустить
усіх політв’язнів — це його вже не
врятує. Євросоюз йому не довіряє.
І так доведеться продавати підприємства та інфраструктуру Білорусі
Москві.
Аляксандр Папко, Варшава

Національна революція
в Білорусі відбудеться
коментар

Економічна ситуація, яка сьогодні склалась у Білорусі, цілком
може призвести до змін у політичному житті країни. Треба, однак,
пам’ятати, що Білорусь охопила не тільки економічна криза, яка
дуже сильно вдарила по людях (за останні кілька місяців білоруси
збідніли удвічі). Білорусь перебуває у кризі, починаючи з листопада 1996 року, коли Алєксандр Лукашенко провів антиконституційний переворот і позбавив білоруську націю права обирати владу.
Я сподіваюсь, що одвічна підтримка Москви завершиться і зміни
у Білорусі відбудуться найближчим часом.
Дуже складно керувати народом у такій ситуації, в якій опинився
Лукашенко. Можна проводити виборчі кампанії у стилі Лукашенка, можна утримувати найбільшу в Європі кількість поліцейських, можна
мати спецслужби, прокуратуру, суди, отримувати кредити із Заходу
і утримувати владу, придушуючи народ. Але всьому є межа.
Ми живемо у ХХІ столітті, проте, на жаль, цивілізований світ ані разу
не зробив адекватних кроків у бік Лукашенка (окрім хіба що США). Лукашенко при владі сімнадцять років, а тому хотілось би, щоб білоруський
народ користувався тими ж правами, що і всі європейські народи. Щодо
позиції Росії, — чи дозволить вона так легко відпустити ситуацію у Білорусі, — то слід знову згадати, в які часи ми живемо. Сьогодні Російська
Федерація входить у низку структур, у тому числі до G20, G8, і російські
лідери чомусь сидять за одним столом з представниками цих структур.
І якщо хтось розглядатиме мою країну як державу, що знаходиться у зоні
російських інтересів — це повний атавізм. Міжнародне право регулює
права людини, і це повинно бути в полі світової спільноти. На жаль,
у Білорусі не визнаються права людини, і цивілізований світ частково
закриває на це очі. Наприклад, дискусія, яка відбувалася в ЄС навколо
введення точкових економічних санкцій стосовно Білорусі, — абсолютно
яскравий приклад цьому. І це своєю чергою дозволяє Лукашенкові утримувати силові структури. Навіть не Росія, а демократичний Захід цьому
потурає. І це на тлі рейтингів диктатора, протестів, які відбуваються
в країні. Фактично, теоретичні розмови заміняють тепер конкретні дії,
плюс відсутня нормальна східна політика, скерована на те, щоб пояснити Кремлю, що сьогодні не ХІХ століття, що Білорусь — європейська незалежна країна, що є міжнародні документи, які гарантують білоруську
незалежність.
Крім того, існують міжнародні документи щодо катування у білоруських тюрмах, стосовно кримінальних справ, порушених проти лідерів
опозиції. Ніхто з європейських країн не розслідував такі випадки, не
зацікавився ними.
Національна революція в Білорусі відбудеться, я можу це гарантувати, я лише не знаю, коли саме це станеться. Революція може прийняти
цілком антиноменклатурний характер, а може розвиватися в іншому
річищі. Проте мені хочеться, щоб моя країна та мій народ, який пережив жахливе ХХ століття, пройшли процес незалежності мирним шляхом.
Я глибоко переконаний, що вся білоруська опозиція виступає за мирні
і спокійні переміни, і мені не відомі білоруські опозиційні сили, які виступають за інші ідеї. Тут багато залежить від білоруської номенклатури, від
самої Росії, і від того, як поведе себе Євросоюз. Якщо він не дозволить
Москві втрутитися у білоруські справи, як це було в Україні у 2004 році,
зміни у Білорусі відбудуться мирним шляхом.
В’ячеслав Сівчик, учасник опозиційного руху в Білорусі,
голова Руху Солідарності „Разом“

24 червня Розпочався суд над експрем’єр-міністром Юлією Тимошенко.
Сама вона вважає, що вирок у її справі
вже заготовлений в Адміністрації президента. А все це робиться, щоб у
Януковича не було конкурентів. Суд
дозволив присутність преси та проведення відеозйомки при попередньому розгляді справи. Посол Єврокомісії Жозе
Мануель Пінту Тейшейра вважає „нелюдськими“ умови, у яких відбувається
судове засідання. За словами Тейшейри,
підтвердженням цьому є і його зовнішній
вигляд (посол вийшов з будівлі суду весь
спітнілий). Водночас, за словами посла,
своїми діями Тимошенко врегулювала
газову кризу в Європі.
24 червня В Україні суди виправдовують
лише 0,2 % звинувачених. При цьому
в європейських правових державах,
сказав посол Єврокомісії Жозе Мануель
Пінту Тейшейра, показник виправдання
звинувачених у судах іноді сягає аж
30 %.
24 червня Захист Юлії Тимошенко заявив клопотання про об’єднання „газової“ справи проти неї зі справами щодо
Ігоря Діденка, Анатолія Макаренка та
Тараса Шепітька. Зокрема, була представлена ухвала Печерського суду, який
повернув справи Діденка, Макаренка,
Шепітька та інших до генпрокурора для
вивчення питання про їх об’єднання. Суд
долучив копію цієї ухвали до матеріалів
справи.
25 червня Печерський райсуд Києва
повністю погодився з позицією обвинувачення, відмовив у задоволенні всіх
клопотань захисту екс-прем’єра Юлії
Тимошенко, окрім допуску в якості адвоката Михайла Титаренка.
27 червня Суддя окружного суду Південного округу Нью-Йорку Річард Салліван
наказав співвласнику „РосУкрЕнерго“
Дмитру Фірташу і лідеру БЮТ Юлії Тимошенко з’явитись у суді.
27 червня За рік в Україні погіршилася
ситуація щодо дотримання всіх основних
громадянських прав і свобод. Про це
свідчать дані опитування, проведеного
до Дня Конституції соціологічною службою Центра Разумкова. Рік тому, у червні 2010 року, з 5 можливих балів опитані
громадяни поставили ситуації з правом
на свободу слова 3,7, а в червні цього
року — 3,3. Респонденти зазначили, що
суттєво погіршилася ситуація з дотриманням соціальних та економічних
прав — 72,5 %. При цьому, основним
джерелом порушення прав та свобод
в Україні в 2011 році громадяни визначили президента України.
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культревю

Василь Герасим’юк:

„Де поети?“
То не бідове порівняння, але мені дуже приємне, бо знаю багатьох
чудових людей і неважливо, які їхні уміння чи літературні здібності,
а просто їх маю для бесіди. А потім маю чудові книжки багатьох
авторів, яких страшенно люблю, але їх нема, бо вмерли, і ми за
пивом говоримо, що вони були дуже гарними авторами, а потім
беремо одні в одних ті книжки і йдемо додому читати.
А тут так файно вийшло, що у сусідній Прокураві є Василь
Герасим’юк. За словами Тараса Прохаська – один із найкращих
поетів у світі. Я читаю його вірші і розумію, що вони геніальні. Не
хочу їх так називати, але якось мушу, а інакше просто не можна.
Читаю вірші чоловіка, котрого добре знаю і він знає мене. Звичайний
чоловік, а його вірші – геніальні.
Я називаю його Василем Дмитровичем, приходжу до його
батьківської хати у Прокураві, коли він приїжджає з Києва, і ми
балакаємо. Його батьки звичайні собі люди і він звичайний собі
чоловік, от тільки читає. Коли я приходжу, він переважно читає, а як
на сільського хлопа, то це нонсенс, хоча він уже не сільський хлоп,
а хрестоматійний письменник. Але я з ним зустрічався тільки у селі:
а чи в його Прокураві, чи у моїх Брустурах. Ми бачимося по великих
святах – Різдво, Великдень, Покрова… Маю кілька годин записів
наших балачок. А у травні, другий день після Юрія, зустрілися ще
у Києві, то й говорили про Київ. А ще Василь Дмитрович цього року
має дві п’ятірки, і наша бесіда дасть можливість ще й відчути мовні
інтонації, якими жонглює поет у п’ятдесят п’ять.
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Василю Дмитровичу, давно з’явилося
запитання, яким, певно, часто набридають: чому ви мовчите? Маю на увазі
письмо. З часу останньої на сьогодні
вашої книжки „Папороть“ минуло п’ять
років. Та й у ній лише частина нових
текстів, що називається „Суха різьба“,
а більше вибраного. Коли вже чекати
нових віршів?
Справді, у „Папороті“ є тільки перша
частина нових віршів. Називається
вона „Суха різьба“, і так мала називатися окрема книжка, яка планувалася до мого п’ятдесятиріччя.
Але, якщо розібратися, то у мене
є два етапи. Перший – це гуцульська кераміка (конкретно – кахля).
А другий – якраз суха різьба. Цикл
„Суха різьба“ був у мене раніше
– виключно із восьмивіршів. Я писав
дві чітко заримовані строфи, і так
у мене йшло років двадцять (дещо
із циклу надруковано у книзі „Поет
у повітрі“). А коли „суха різьба“ стала творчим методом (онтологічного
характеру), я зрозумів, що ця лапідарність не обов’язково має бути
у восьми рядках, вона може бути
лапідарністю внутрішнього самовияву і форма вже не має значення. Але
на п’ятдесят років така різьба ще не
була достатньо „сухою“, і в ювілейну
„Папороть“ я дав лише розділ. Решту
склали твори з попередніх збірок за
вибіркою Костя Москальця. Після
того, як вона вийшла, вже справді
минає 5 років і, практично, в мене
ще десь є такий корпус нових віршів,
як у „Папороті“, хоча, це, в принципі,
теж небагато, як на 5 років, але буду
її видавати. Тут уже не йдеться, чи
задоволений, чи не задоволений, бо
закінчився певний цикл. Я вже ступаю
далі. Не на чужий город, а на якусь
іншу землю. Тут, наприклад, у мене
паша, там чистий сінокіс, там у мене
– „мислячий бур’ян“… Тобто я вже
ступив на щось інше, тож видання
цих віршів мені потрібне навіть для
себе. Отака історія.
Гарна історія. А ще одна могла би бути
про людей, яких уже нема, але які для
вас багато значили.
Так. Ти ще це говориш збоку, бо
я й сам у твоєму віці так говорив.
Мені було двадцять чотири, коли
навесні 1980-го повісився Григір
Тютюнник. Я тільки закінчив університет і рік працював у видавництві
„Молодь“. У той час більшовицького
контролю за всім стежили, але у видавництві були, так би мовити, свої
компанії. При „Молоді“ завжди був
Тютюнник, там ми і познайомилися.

Розмовляв Василь Карп’юк, Брустури – Прокурава – Київ
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тоді відділився від групи, яка, як мені
видалося, чекала його, як конвой,
і підійшов до мене. Ми розмовляли.
А через рік він помер. Минуло якесь
десятиліття, але за цей час сталися
такі зміни, що коли я ішов в Уторопах
до його могили, мені здавалося, що
минуло століття. Він наче справді
залишився в іншому тисячолітті, але
ж небагато років збігло, а мені виглядало, що – не перелічити.

На останнє його Різдво ми ще розмовляли про Різдво в горах, а на
початку весни… І, хоча це був удар,
тоді це ще не так сприймалося, бо
молодість має свої закони. А тепер,
коли вже з мого покоління відходять
люди, – це інша справа. Вже відчуваєш якийсь екзистенційний холод,
порожнечу, пустку, коли відходять
такі. Тим більше, дехто з них іще
й був моїм близьким другом, зокрема, Ігор Римарук.
Для тих, хто пише, поет – це перш
за все, урок. Таким був Ігор. Він
у 1990-х роках редагував „Сучасність“, а це той журнал, який, на мою
думку, є нашим документом, що ми
як літературна нація по-людськи
завершили ХХ століття. Тому що без
„Сучасності“ – це тільки одна тусовка, яка тоді зароджувалася, а сьогодні вже розкладається. Натомість
Римарук продовжував ту лінію, яку
ще кращі люди з еміграції починали,
бо там, крім складних і примітивних
„патріотів“, були і розумні, талановиті… І коли цей журнал 1992 року
почав видаватися в Україні, Ігор оці
всі останні роки століття і тисячоліття
його очолював. Там, звичайно, редактором був Дзюба, я не применшую його ролі, але конкретну щоденну роботу виконував Римарук.

Ще, може, пару імен згадати. Хоча би
Тараса Мельничука.
Так, Мельничук – це не „хоча би“, це
„взагалі!“. Просто я почав з Ігоря (ще
можу згадати прозаїка Ярослава
Павлюка, який помер за кілька тижнів після нього, не можу не згадати
Івана Миколайчука, що відійшов за
два десятиліття перед Ігорем – що
там цей час?), бо це люди одного руху крові. Ми одної крові з Тарасом.
І тут немає значення, чи бачились
ми років 30 мало не щодня, чи не
бачилися 30 років… Розумієш, у чому
справа?
А Тарас для мене не просто урок, він
важливий у моїй долі. Такої гідності,
як у нього, я не зустрічав. Він міг різко
сказати і про таких людей, що дехто
навіть при чарці не зважився би
говорити, а він казав, бо так думав.
Абсолютно щирий і відвертий чоловік, який, як будь-яка стихія, мав у собі
все, крім підлості. Оцього він не мав,
тому що в наших багатьох усе це
вживається, а в нього цього не було.
Коли я писав диптих його пам’яті, то
мені вже було під п’ятдесят, а останню зустріч із Тарасом ми мали навесні, перед самим Великоднем 1994
року в Коломиї на площі перед ратушею, де Франко (в тюремній камері)
писав свої „Вольні сонети“. Тарас

А от нині, як і, зрештою, вчора, чуємо
багато російської мови. Вона і в Києві
домінуюча, і місто таке навіжене…
Вам не страшно жити у столиці зі своїм
гуцульським світом? Чи почуваєте себе
там ґаздою?
Абсолютно ні! (Не страшно і не
ґаздою.) Це місто не моє. І за мову
ти згадав, а це визначальне. Всі
наші проблеми насамперед у мові.
Раніше всі казали: спочатку розберемося з економікою, а потім мова.
Але саме вона – головна наша проблема. Чому це місто не українське?
У Києві найбільше боролася за мову
природа, бо тут російська мова інакша, ніж скрізь. Сама природа цих
пагорбів – українська, і вони єдині,
хто „послідовно“ боровся за мову
в Києві. Але хохландія є хохландія,
вона адаптується моментально. Чого
ж вона вижила? Тому що моментально адаптується. У часи Шевченка ще
польською розмовляли, а потім вже
поляків були вибили, але польською
за інерцією ще балакали. Далі перейшли на російську і ще хтозна-скільки
будуть нею розмовляти. Українська
свідомість настільки засмічена за ці
століття своєю вторинністю, що навіть у галицьких містах я не відчуваю
панування української мови. От що
найсмішніше! От в Івано-Франківську мова українська, а все одно я не
відчуваю. У Львові – тим більше.
А в Прокураві?
Там приживаються тільки основні
здобутки: „тіпа“ і „карочє“. Найдрібніші дрібниці, а хочеться роздерти
рота, з якого почуєш – безвідносно
до Києва чи Прокурави. Мавпування – це ще досить невинний спосіб
адаптації, але закінчується завше
однаково: готовністю переступити
все. Пристосуванство будь-якою
ціною. Прямо метафізична якась
брехливість. Просто українці цим настільки просяклі, що відмитися дуже
важко. Це ж не одне століття. Поляки
втратили незалежність наприкінці
ХVІІІ століття, коли відбулися три поділи Польщі, і потім, у 20-х роках ХХ
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культревю

сторіччя, коли Польща як держава
відновилась, вони ніяк не могли оговтатися. А ми сім-вісім століть (дехто
починає від Ярослава Мудрого) як
почали скочуватися вниз, то відтоді
настільки звикли до вторинності, що
всюди почуваємося, як в еміграції.
І в Києві все українське завжди було
як в еміграції. Воювали самі з собою,
бо все вторинне тут випинали, і воно
нахабніло. От мої сусіди по панельці
(я живу в дуже гарному місці над Дніпром) колись прорвалися до Києва
і розмовляють російською. Вони це
роблять агресивно і будуть за це
триматися. Це знущання дрібного
біса („дрібний хахлацький біс“ – так
Маланюк інтерпретував „мєлкого
бєса“ Сологуба) – він свою вторинність повинен фундаменталізувати,
це йому має бути як щит. Він буде
говорити: „Я ж відрізняюся від жлобів
із села!“. А поруч – Дніпро. У Києві
Дніпро для мене найреальніший,
найавторитетніший. Навіть не Софіївські бані, а Дніпро. А ворог наш
головний перемістився всередину
нас, і мав задосить часу, щоб закріпитися там, і так виглядає, що його
вже не подолати.
Василю Дмитровичу, а хто для вас
є героєм?
Ну, як хто?! Для мене герої, насамперед, вояки УПА, тому що це
реально. Я їх бачив. Дивна – скажеш
– позиція: князя Святослава не бачив – то він не герой? Святослав мав
би серед Києва застигнути на коні, як
Рамзес посеред Каїра. Натомість на
задвірках вулиці Артема (пам’ятник
Артемові на Донбасі біля монастиря
у Святогорську (!) якраз масштабу
Рамзесового) маємо бутафорського
вершника з мечем – як для дитмайданчика – герой мультфільму. Живеш, як у мультфільмі. Я раніше називав це театром абсурду, але навіщо
ображати промовисте у минулому
столітті мистецтво? А так – суцільна
мультиплікація. Реальні тільки обман
та злодійство. А тут – реальні герої.
Віддали реальні життя. Зауваж – не
на словах. І дехто – з мого роду, і я їх
знаю. Вони герої силою випадку. Час
і випадок – сказав Еклезіаст. Але так
склалося, що між двома монстрами
(як кажуть нині, і правильно кажуть!)
– сталінізмом і гітлеризмом – опинилися ці гуцули. Звісно, не тільки вони,
але ж ти чув про останні космацькі
бої. Це були не вилазки, а бої. А потім тотальне полювання… Кращих
винищили, я це можу з певністю
говорити, а що вже лишилося… Як
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би там не було, а маємо нині хлопців,
які у відповідному бізнес-проекті
здатні піти до кінця в обстоюванні
традиційних християнських чеснот
у часи, коли елементарна людська
порядність вже є майже героїзмом.
Бо люди перестали бути людьми
і в природі. В Києві найбільше за
мову боролися пагорби і Дніпро
– я вже казав. Ось Льоня Кисельов
– вихований в російсько-єврейській
письменницькій родині. Він жив не
в совєтському соціумі, у нього навіть
російська мова була якась не така,
і він, захворівши смертельно, перейшов на українську – не з якогось там
патріотизму. Йому підказав це Дніпро. Він не був людиною соціуму, він
був людиною київської природи, яка
говорила, „Что все на свете – только
песня // На украинском языке“. Ось
такий був Леонід Кисельов, до речі,
найбільший саме київський поет. Ось
Леся Українка виросла в українській
київській родині. В неї щось про Київ
є? Ліна Костенко виростала на Трухановому острові – це взагалі казка!
Вона пізніше про це написала строфу. Я їм це не ставлю на карб – мови
не було. І Кисельов російською
мовою написав містичні вірші про
Київ, а останні – українською. Мені
кажуть: глупство – писати, що „поезія мстива“, дешева істерика – про
„помсту мови“. Справді, по-бабськи
якось. Соромно стає мимоволі.
А може, це така популяція? Хохли
здатні виживати в соціумі, яким би
він не був.
Ще маєш запитання?
Так. Давайте трохи змінимо тему. Ви
багато років працюєте ведучим авторських програм на радіо, тепер – на
телебаченні. Чим для вас є таке заняття? Чи можна це назвати творчістю?
І яким чином журналістика впливає на
писання літературних творів?
В мене не було радіожурналістики,
крім мистецьких передач. Я вів діалоги з літераторами, художниками,
кінорежисерами, іноді ще з філософами. Нині продовжую цю ж роботу
на телебаченні. Чому я захотів цим
займатися? Коли помер Вінграновський – людина, пов’язана з кіно,
яку знали сотні операторів, артистів
і режисерів, виявилося, що після нього залишилося лиш три півгодинні
фільми, які зняв грузин Петріашвілі,
який приїхав сюди в… еміграцію як
один зі сподвижників покійного Звіада Гамсахурдіа. А якби не приїхав?
А якби не зняв? Все-таки Микола Вінграновський, один із чільних „шістде-

сятників“ і сам кіношник. А виявилося, що грузин приїхав і зняв, а якби
не зняв, то нічого б не було. І я поступово роблю з багатьма такі діалоги. З митцями, яким тепер сімдесят,
вісімдесят. Є ще такі в нас. І є, яким
під дев`яносто. Є прозаїк Віктор Міняйло, 1919 року народження. У 10
класі я прочитав його роман „Зорі
й оселедці“ і до сьогодні враження
живе. Як про „Лебедину зграю“ Василя Земляка. Комусь це щось говорить? Всі медіа фіксують чи не кожен
крок переускладненого інтимного
життя Ірени Карпи, а коли повісився
літній Микола Кравчук – один із найкращих новелістів Тютюнникового
„загону“, то ніхто ніде й не обмовився. Спитаєш: а ти де був? Тепер кажу,
де є і що роблю. Але це не є радіо- чи
тележурналістика. Я вважаю, що це
така літературна робота. Наскільки
вона потрібна? Звичайно, що потрібна, як всяка нормальна робота,
чесно зроблена. З другого боку,
може, це потрібно, як корові сідло,
але так воно є, і я вважаю, що так
треба робити.
А чи таке заняття щось давало до писання віршів?
Мусило ж за цих двадцять років
хоч щось дати. Поетові важить, що
в нього беруть. А не що дають. Хто
не розуміє урок Плужника, Мельничука чи Римарука, той питає в поета
про сепаратизм чи справжню роль
об’єднання „Свобода“. А чому не запитують у Станковича чи Скорика?
Не хочу „розмишляти“ про цей ерзац
держави – більше цікавить драма
мого покоління. У всякому разі,
конкретно, поема „Київська повість“
– про моє покоління. Хоча я там ще
не міг достеменно побачити, але то
був перелом: ХХ століття закінчилося, ХХІ почалося, а потім вже стало
все зрозуміло. У моєму поколінні всі
казали: поети, поети, стільки поетів…
А вийшло, що олігархів більше. З цієї
відсталої страшної країни, сім століть рабства, і раптом – найбільше
олігархів, і майже всі – з мого покоління. А де поети? От давай тепер
порахуємо олігархів, і порахуємо
поетів, кого більше?
Це як: „Де гуцули?“
Так, у мене було спочатку: „Де партизани?“, потім: „Де гуцули?“, а третє
буде: „Де поети?“. Отак і можеш
назвати нашу розмову. „Де поети?“
– кращого не придумаєш.

Василь Герасим’юк

Вірші
***

***

Болиш?* – поет запитує. Боли ж!*–
Поет відповідає. Буде вірш.
Бо є вода. Але Дніпра немає.
Спитав себе. Собі відповідає.
Римуй чи не римуй – все ’дно верлібр.
То його зброя. А її калібр
Завжди залежить від живої крові.
І тільки від живої крові в слові.
А далі вже – як доля. Є як є.
Когось поранить. А себе уб’є.
І відспіває триголова церква.
Та він уже вітатиме Довженка.
І всіх. Бо вже присяде між своїх
За золотим столом. Лиш коло їх
Поставить на сторожі слово вічне.
Вода, що цілувала ті обличчя,
Була Дніпром. Залишиться Дніпром,
Який тече під золотим столом
І понад ним. Над мною і тобою –
Як Бог, як слово із живою кров’ю.

Серпень за старим стилем. Зорепад
напередодні. Гори стискають горній
простір зі ста сторін. Дощ метеорний
креше о зшерхлі верхи і паде навгад.

__
* Із „Ночі Івана Богуна“ Миколи Вінграновського

Я лиш пригубив холодну космацьку росу,
яка обпікає, як та, що у тебе на вії,
що скло обмиває в автобусі до Коломиї,
що світ розмиває... Чути лише: „Слава Йсу!“

Сіно аж синє. Кожна зоря – твоя.
Кожна – моя. Легко падає. Сіна
мало на всіх. Я цілую твої коліна.
Дихає сніг. Я шепочу твоє ім’я.
Ти мені кажеш: „Надто сумні зорепади –
Ще ж літо“. Я знаю, знімаючи краплі з вій
твоїх і повік: „Ще не вмієш ти прокидатись
у серпні за старим стилем, як олень земний“.
Падають понад нами... А хто не впав?
Цю млость благодаті ти ховаєш на осінь,
як зв’язкова УПА отруту в волоссі –
для себе.
Від неба
я нікого не відривав.

Павук
Мабуть, дано рівно стільки, щоб не зійти
з дому,
в якому
стіни, як пальці, вібрують,
а стеля (про стелю не будемо) –
з висоти
мого павука, який зброю і збрую
мої
поснував,
розумію – чому –
подібні питання між нами не зависали
ніколи –
я
тільки вдячний йому –
ця павутина –
єдина –
у досвітнім диму
тремтить не вона –
тремтять скелі і скали –
щопонайвищі,
щопонайнижчі –
що себе посплітали –
упродовж ста століть –
неквапом.
Пахне цапом.

Олень Онуфрія
Не перетворюйте в глину
творящу глину –
то не для вас.
Після втілення Бога
в земну людину
скінчився біблійний час.
Можна вибрати друга й по духу брата,
можна – політкоректно –
вкупі добро і зло.
Син Онуфрія Іван Герасим’юк
знав, як Гектор,
що вибору нема і не буде.
І не було.
Далі відомо, панове, –
щокроку, щороку.
Далі не варто.
Але і завтра
олень питиме воду тільки з потоку.
знайте, курви, – і завтра.
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Пісня про дружбу
„Ти чого мене не поцілував?“
– спитала вона, коли я відпустив її
руки і відступив крок назад.
Вона ніколи не зверталася до
мене на ім’я. Просто на „ти“. Ми
завжди були на „ти“. І я також ніколи не називав її на ім’я. Ми ніколи
не звертались одне до одного на
імена, хоча я зразу дізнався, як її
звати, коли до неї говорили інші.
Натомість моє їй стало відомим
лише через кілька місяців, коли не
знала, як записати номер мобілки.
До того ми навіть телефонами не
обмінювалися, бо просто не знали,
навіщо.
Часом випадково зустрічалися,
пили чай чи гуляли містом і тоді
знову довго не бачились. Інколи
зустрічалися наступного дня, щоб,
можливо, обмінятись книгами, дисками, але третього дня не зустріча48

лись ніколи. І ніколи не зверталися
одне до одного на імена, а це ж так
важливо!
Коли я відпустив її руки і відступив крок назад, вона спитала, чому
я її не поцілував.
У неї було безліч друзів. Коли ми
гуляли містом, вона віталася з кожним зустрічним. Майже. Я також,
певно, лише один зі знайомих.
Вона дуже гарна людина і кожному приділяє по трохи часу. З нею
легко спілкуватися, і вона часом
здається рідною. Вона, певно, буде
чудовою матір’ю.
Коли вона спитала, чому я її не
поцілував, я не знав, що відповісти.
Я б, звичайно, хотів її поцілувати.
Ще рік тому, коли ми вперше зустрілись і гуляли під дощем. Можливо, холодним дощем, але, можливо,
не таким вже й холодним. І коли ми

прощались, я хотів її поцілувати,
але вона потиснула мені руку і сказала, що я змок.
Коли небагато згодом я дізнався,
що у неї в житті є людина, яку вона
любить, то майже зовсім не здивувався, майже зовсім не виникло
ревності. Я ж не претендую на її
кохання. Я ж не потребую її любові.
Просто приємно інколи зустрітися,
погуляти...
Так, ми були просто друзями,
окрім того, маючи окремих друзів
одне від одного і майже не маючи
спільних. Я навіть подумав, що ми
можемо стати настільки близькими,
що навіть зможемо цілуватися, кохатися і, все-таки, залишатися лише
друзями. Довіряти одне одному настільки сильно, що унеможливити
будь-які сумніви. Але я думав, що це
лише думки, а коли відпустив її руки
і відступив крок назад, вона спитала, чому я її не поцілував. А я не
знав, що відповісти. І тільки тепер
думаю, що вона мені дорожча за
багатьох. Адже цілуватися можна
з багатьма. Адже дівчат так багато. І навіть красивіших, з кращим
тілом... Натомість товаришувати
можна лише з нею. Я настільки
сильно її люблю, що навіть не конче
цілуватися. Це як з рідними. Ні, я не
розповідаю їй своїх переживань.
Не маю такої звички. Не потребую
комусь сповідатися. Так уже є. Про
своє єдине кохання написав стільки, що, здається, і його виписав
і сам виписався. Найінтимніше, те,
що нікому не можна розповідати,
записую у всіляких формах, щоб
згодом могли прочитати всі. Ця
клята література! Вона зробила
з мене циніка. Що б не відбувалося, думаю, як би то використати для
письма. І не так багато пишу – не
так багато цікавого. Але завжди література мене переслідує. А вона
просто приємна у спілкуванні чи
навіть у мовчанні.
Я, напевно, волів би більше ніколи
не закохуватися, тільки б існувала
наша дружба. Я волів би цілувати її
до кінця свого життя, тільки б іноді
робили перерви на чай і прогулянки. Так, у неї є хлопець, вони
зустрічаються. Най уже поберуться
і запрошують мене на недільні обіди, як друга сім’ї. Най залишають
дивитися за своїми дітьми, коли їх
не буде вдома. Можливо, я колись
пошкодую за свої слова.
Василь Карп’юк,
Брустури – Івано-Франківськ

ПЛАЦКАРТА ДО ЗАВТРА
добру третину континента, і все, що діється під
її свинцевими небесами – не твоя справа, хоч
усе воно дуже важливе й відбувається лише
для того, аби десь там, на краю твого маршрута (і вже майже на краю Ойкумени) знайшлася вогка від дощу гойдалка і занедбаний
сад довкруг, а довкола – нічого, порожнеча,
санітарна зона дійсності, duty free між реальністю вигаданою і вимріяною, – бо тільки між
цим – вигаданим і вимріяним точиться постійна
конкурентна боротьба за право називатися
справжньою реальністю. Справжньої реальності не існує. Тому я займаю місце за столиком у плацкарті власної кухні. Я висипаю на
одну купку чаї, на іншу – тютюни, на останню
– трави-спеції. Я грію воду і розглядаю мисливців на снігу. Я до половини наповнюю склянку
чорнилом, а потім до решти доливаю молоком.
Потяг рушає. Подорож починається. Світло
і тінь, ніч і день, черва й дзен змішуються в посудині, випускаючи химерні мацаки, обплутуючи й водночас обмацуючи одне одного. Світло
і ніч збовтуються неохоче, змішуються погано,
але мандри мої неспішні, а чекання – мій чекан,
тож рано чи пізно зійдуть сутінки і зависне над
занедбаним садом розсіяна хмарка з блідою
веселкою посередині, а у вікнах будинку, що
поруч, горітимуть вогні – там усе як завжди, неспішні пульсації тепла, розігріта лінива млість,
абсолютна невпевненість у завтра, в яке ніхто
не вірить, і свята довіра до сьогодні, яке ніколи
не минає – воно завше з тобою, завше при тобі, куди б і як надовго ти не вирушав би, і тільки
в сьогодні ти володієш своїм минулим і своїм
майбутнім – якщо тобі ніяк обійтися без цих
фіктивних довідок існування, – тільки сьогодні,
зараз, вже ти думаєш цю думку, думка думає тебе, а все разом збовтується в склянці, і нагрівається срібний підстаканник, і мисливці сходять
із засніжених узгір’їв на порослі травою луки,
бо і ця зима, і це літо – все це сьогодні, зараз,
вже. „Сьогодні“, „Зараз“, „Вже“, – відраховують
вагонні колеса, викарбовують зубчики годинників, вистукує ложечка і верещать продавці
газет на пероні. Але ти спокійний. Ти маєш чим
зайнятися. Бо ти знаєш, що „Сьогодні“, „Зараз“,
„Вже“ – це ніколи. Себто завжди. І ти маєш свій
власний ритм, аби втриматись у вальсі сальси:
„Ніколи. Себто завжди. Ніколи. Себто завжди.
Ніколи. Себто завжди...“
Ти непомітно переводиш на цей ритм усе
залізничне сполучення підвладного тобі світу
і годишся на останній компроміс – залізти на
горішнє бічне коло туалету, аби перебути-пережити до завтра. До завтра, яке так насправді
не приходить ніколи. Себто завжди.

Юрко Іздрик

Чи то потяг до вгвинченої таблоїдним лексиконом „вінтажності“, чи то схильність до показного пуританства закидають останньо в мої
тексти ритмічне слово „плацкарта“, – воно
розплескується, мов тісто для пляцка, і розтікається прогрітим дном дня, і вкриває його
пергаментної міцності тістом, розщеплення
крохмалу – перша наркотична революція, ти
живеш лише для того, аби постачати глюкозу
власному мозку і влаштовувати йому глюки
білкового голодування, а потім – голодування
кисневого, а потім – інформаційного, а потім
і кулінарного – твої „плацкарти“ відлунюють
у гуркоті коліс (коли я нарешті дізнаюся, що вистукують страхітливими довжелезними молотками підозрілі люди в помаранчевих камізельках?), ти вчишся дихати й молитися у такт стикам, ділиш кільканадцять кубічних сантиметрів
кисню з незнайомцями, думаєш про можливий
фальстарт, долаєш плацкарти, плацкарти,
плацкарти, розігруєш карту, розпалюєш ватру,
розбуркуєш варту, скликаєш гостей, святкуєте
бучно останнюю учту, і далі за текстом, за текстом, за копіпастом – у бозна-якою drum-машинкою прописаному ритмі, а в темпі – то такому, що жодні сірі сіті-експреси не угналися б,
не в’їхали б – куди вже там бічним плацкартним
могилкам у проході поблизу туалета, – пливуть
у тих могилках, гребуть крізь каламуть, мумії
людей тимчасового вжитку: вжик – пролітає
гарлей-девідсон і вальсує сальса, сурма судної
суботи – нема відпочинку і свята нема, і сльози
на мило скидати – це, мила, даремно.
Втім, подорож можна переживати й інакше
– нікуди не збираючись, нічого не плануючи.
Достатньо зсипати в одну купку залишки чаїв,
у іншу – залишки тютюнів, а в останню – трависпеції. Загріти води, порозкладати на столі всі
необхідні дівайси – люльки-мундштуки-ситечка
– і зайняти місце поблизу вікна. Для багатоденних подорожей можна пристарати справжню
залізничну склянку в металевому підстаканнику – в мене був колись такий: пожовкле від
пекельних сірчаних випарів паровоза срібло,
ретельно скопійовані постаті Бройгелевих
мисливців на снігу, і профіль хлопчика зі щигликом на шапці, – а твій профіль натомість
кадруємо на тлі вікна, що в ньому бігтимуть
пейзажі, згідно з купленим квитком. Кожна подорож – це тільки зміна краєвидів за склом. Усе
твоє – в тобі, усе твоє-чуже – при тобі, і навіть
твоя чорнильна пляма вже погойдується в проході між купе, погойдується й розростається,
вбираючи інших пасажирів і їхні пункти призначення, їхні сподівання і важкі залізничні сни.
Твоя чорнильна пляма розростається, і це не
маневр мімікрії – просто твоє чорнило і є тим
єдиним безконечним і темним космосом, у якому все уможливлюється і здійснюється. Чорнильна пляма погойдується в проході, а за мить
вона вже накриває важкою грозовою хмарою
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Свободу мистецтву
Де, як і для кого сьогодні може
відбуватись мистецтво? Особливо
молоде, яке прагне експериментів
і незалежності, але, разом із тим,
потребує підтримки – виставкових
площ, коштів на виробництво,
зрештою, освіти та можливості обговорювати власні ідеї. Відповідь
на це запитання спробувала знайти
Фундація „Центр сучасного мистецтва“, некомерційна інституція
з п’ятнадцятирічним стажем діяльності, яка нещодавно організувала
благодійний розпродаж художніх
творів.
Унікальність аукціону, організованого Фундацією ЦСМ, в тому, що
отримані кошти будуть цілковито
використані для підтримки самого
мистецтва. Директорка Фундації
Катерина Ботанова аргументує,
що простір для некомерційних
і незалежних проектів в Україні
практично зник – приватні галереї
працюють переважно з відомими
авторами, чиї твори добре продаються (і в цьому, власне, сенс
діяльності приватної галереї, яка,
за великим рахунком, є магазином), державні інституції поки що
не готові підтримувати відверто
критичне й інколи провокативне
мистецтво. На Заході цю нішу заповнюють різноманітні фонди, музеї,
некомерційні ініціативи, які отримують фінансування від меценатів чи
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урядів, адже суспільство вважає за
потрібне підтримувати мистецтво
не лише у ролі виробника „красивих речей“, але і як специфічну
інтелектуальну діяльність, спрямовану на творення нового знання,
альтернативних точок зору на наявні проблеми. Відповідно, потрібні
„можливості, простори, інституції,
журнали, де художники можуть
говорити те, що хочуть, у що вірять.
Робити мистецтво, яке вважають
важливим, часто критичним щодо
комерційної системи“.
З Катериною Ботановою погодились кількадесят ключових українських художників та художниць,
які безкоштовно передали свої
твори для аукціону. Такий жест підтверджує, що свобода та незалежність, а також інтелектуальна якість
і можливість самоосвіти справді
потрібні митцям. Важливо зазначити, що відомі автори старшого
покоління, котрі мають достатньо
можливостей для персональних
виставок в Україні та за кордоном,
вважають за потрібне допомогти
у створенні таких можливостей молодшим колегам. Донорами стали
Валерія Трубіна, Олена Турянська,
Влада Ралко, Олександр Ройтбурд,
Тіберій Сільваши, Павло Маков,
Андрій Сагайдаковський, Віктор
Марущенко, Ігор Гусєв, Ілля Чічкан,
Іван Базак, Тарас Полатайко. Небайдужа молодь – Олексій Сай,

Анна Звягінцева, Жанна Кадирова,
Стас Волязловський, Алевтина Кахідзе, Нікіта Кадан, Микола Рідний,
Леся Хоменко та ін.
Загальна вартість колекції, яку
вдалося зібрати для аукціону,
близько 250 тис. дол.
Під час торгів 21 травня було зібрано 812 тис. грн. Найдорожчий
лот аукціону – Андрій Сагайдаковський „Танцюрист“ (1998), реалізований за 80 000 грн. Також три роботи з колекції – Олександр Ройтбурд „Без назви“ (2001), Ілля Чічкан
із серії „Сплячі принци України“
(1996) та Андрій Сагайдаковський
„Підлогу миють“ (1998) – були подаровані Національному художньому
музею за сприяння ОТР Банку ще
до початку аукціону. Загальна сума
благодійного внеску – 120 000 грн.
Таким чином, загалом благодійний
аукціон „Просто. Мистецтво“ зібрав 932 000 грн.
Пам’ятаючи починання Андрея
Шептицького, який фінансував навчання і професійні закордонні подорожі для талановитих українців
(серед них – Олекса Новаківський
та Модест Сосенко), а також підтримував їхню діяльність удома,
Фундація упродовж 2011–2012
років планує провести конкурс
художніх проектів, запросити
в Україну провідних міжнародних
кураторів та експертів, організувати міжнародну школу для молодих

художників, критиків і журналістів. Ключове слово – міжнародна співпраця – демонструє
налаштованість ФЦСМ не лише
розвивати місцеву ситуацію, але
й гідно представляти її у інших
країнах.
Важливо зазначити, що проект „Просто. Мистецтво“, до
якого входила також і передаукціонна виставка, відбувся
за сприяння і участі найбільшої
державної мистецької інституції
країни – Національного художнього музею. В Україні, де
тривалий час існувало ідеологічне замовлення на мистецтво
(спочатку у формі соцреалізму,
згодом – перефарбованого
у патріотичні кольори академізму), включення державної
інституції у процес створення
вільного, експериментального
простору є більш ніж значимим,
особливо враховуючи, що інші
державні інституції, наприклад,
Мистецький Арсенал, наразі
орієнтуються на спектакулярні,
розважальні проекти без критичної складової.
Може виникнути запитання
– а для чого ж це все? Який сенс
у цьому експериментальному,
часто незрозумілому, мистецтві
– перформансах, інсталяціях?
Мусимо згадати, що декоративні красоти не примушують
думати, натомість на перший
погляд дивні твори ставлять запитання й примушують шукати
відповіді, отже, продукують
альтернативні точки зору на
соціальні проблеми. В країні,
де цілеспрямовано руйнується
система освіти, сучасне мистецтво може частково виконувати
її функції, створюючи навики
критичного мислення, а без
критичного мислення як повсякденної звички неможлива ефективна демократія. Саме тому
суспільство має підтримувати
незалежне мистецтво. Формат
аукціону, на який митці пожертвували свої твори та меценати
купили, але розпоряджатись
коштами буде відома інституція
з експертною радою, є досить
вдалою формою громадського
фінансування незалежної критики, адже усуває небезпеку
прямого ідеологічного замовлення від держави чи спонсорів.
Тамара Злобіна, Львів

Алькський дракон
Ще раз про сучасну українську есеїстику
У романі Анатоля Франса „Острів пінгвінів“ є чудовий епізод,
у якому мешканці острова Алька
намагаються описати дракона, який
люто тероризує їхню місцевість. Одні свідчать, що він схожий на хмару,
інші – що на гору, ще інші – що на
людину, так що якась жінка навіть
переплутала його з власним чоловіком; комусь він видався жовтим,
комусь зеленим, ще хтось уперся,
що кольору він драконячого.
Так і з есеїстикою як жанром:
ніхто не сперечається, що він існує,
але так само ніхто достеменно не
знає, який він насправді на вигляд
і смак, і чи не забарвлюється, подібно до хамелеона, залежно від
того, до чого саме наближається.
Не буду сперечатися: природною
і необхідною річчю є те, що простір
між як-не-як штучно окресленими
„романом“, „оповіданням“, „репортажем“ тощо також заповнений
якоюсь знаковістю, і вона має право на життя, тобто публікування, читання й обговорення, отже, мусить
якось називатися в „літературному
меню“. Проте тут є одна небезпека,
яка – коли вже залишатися вірним
кулінарним паралелям – наводить
на згадку історію виникнення піци:
її, за переказами, вперше почали
готувати неапольські кухарі для
міської бідноти, насипаючи на корж
усього, що залишалося в кухні,
і лише з плином часу ця спонтанна
стряпанина отримала свої рецепти
приготування та емансипувалася
у ряд достойних страв. Так-от, дуже не хотілося б, аби з есеїстикою
остаточно відбулося протилежне:
щоб, зродившись із поважних
Монтеневих „Спроб“ та Беконових
„Есеїв“, вона зараз перетворилася
на смітник для літературних обрізків і недоробок, жанровою легітимацією, яка дозволяє виносити
на публіку будь-що, позбавлене
початку, кінця, мотивації і проблиску ідеї. А оскільки людське марнославство, так само, як і погана
есеїстика, меж не має і під’юджує
публікувати все, що коли-небудь
лягло на папір/монітор, небезпека
ця стає цілком реальною.
Зрештою, ця небезпека була
вже не раз проговорена. І навіть

українськими критиками. Ще 2005
року Богдана Матіяш у статті
„Щось на кшталт есеїстики“, опублікованій в часописі „Критика“,
писала, що слово „есей“ ніби „запалює зелене світло для будь-яких
експериментів – у тому числі й із
читацьким терпінням“, тож у „буцімто есеїстичні книжки запихається
сила літературно-критичних текстів, гора рецензій і наостанок
– дрібка есеїстики“. Як свідчить
практика, український письменник
– здебільшого істота глибоко непостмодерна, сповнена недовіри
до інтернету та нетривких газетно-журнальних шпальт і скептично
налаштована до ідеї глобального
обігу текстів. Якщо хтось в Україні
намагається проголошувати занепад сакрального статусу книги,
мусить негайно прикусити язика,
бо виглядає на те, що український
письменник лише тоді заспокоюється, коли його щойно видана книга стає на полицю – хай би навіть
вона там мала простояти вічність,
ніким не гортана. Натомість ніякий
інтернет вічності не обіцяє, а електронна книга – взагалі забавка для
шмаркатих дебютантів, котрі, вочевидь, на друкований артефакт ще
просто не заслужили. Нічим іншим,
ніж недовірою до „неагрегатних“
(чи „недо-агрегатних“, як-то газетні)
форм існування тексту, я не можу
пояснити цієї кулеметної черги
так званих „есеїстичних“ книжок,
яка останнім часом обстріляла
полиці книгарень. Втім, очевидний
пієтет до книги в українських авторів далеко не завжди йде в парі
з усвідомленням відповідальності
(хай буде й „перед вічністю“), яку
книжкова форма публікації передбачає, прагнучи бути зв’язною і хоч
якось структурно мотивованою
цілістю, а не клаптиковою ковдрою
чи колекцією газетних вирізок. Ні,
я міг би повірити, що так, вочевидь,
і мусить бути, що читати збірку
„есеїстики“ треба, лише добре зосередившись і не забуваючи щомиті „перемикати передачу“, бо автор
без додаткових попереджень кидає
читача з рівного і добре асфальтованого підйому інтелектуального
есе на розбиту ґрунтівку якихось
випадкових нотаток, а потім – на
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З одного боку, дорікаю українським авторам за їхній „непостмодерний“
пієтет до „книжкового тіла“, а з другого боку, вболіваю за „кристалізацію
жанру“ в епоху, коли всі жанри, роди й види якраз навпаки, зливаються
в одну тягучу й нечленовану текстову магму. Але тут, як і в усьому іншому,
принцип такий: хто хоче в модерний балет, мусить уміти станцювати
польку.
серпантини політичної публіцистики чи інтерв’ю. Міг би повірити, якби
не мав досвіду читання справді добрих есеїстичних книг зі зваженою
структурою, в якій тексти поступово розвивають виразно означену
тему, аби завершитися переконливою кодою: „Порушені заповіти“
Мілана Кундери, „Хочу задекларувати“ Джуліана Барнса, „Фадо“
Анд жея Стасюка, „Непередбачуване“ Міхала Павела Марковського чи нещодавно видані „Уроки тем52

ряви“ поляка Даріуша Чаї – цей ряд
можна продовжувати доволі довго.
Півжартома ризикну ствердити,
що українським авторам властива
типово катастрофічна свідомість
(спричинена, що там приховувати,
хронічною нестабільністю життя
в нашій країні), яка змушує їх нічого
не відкладати на непевне „потім“,
а все, що назбирується, вкидати
до одного книжкового мішка без
особливої селекції, наклеївши відтак якомога абстрактнішу „бирку“

– як-от „А.Г. та інші речі“ у Віктора
Неборака чи „Письмо з околиці“
в Анатолія Дністрового.
Але ми абстрактними не будемо і поглянемо на конкретні
книги – найсвіжіші з тієї „черги“,
яка вишикувалася в книгарнях
за останні місяці. Оскільки найактивніше просуванням української есеїстики останнім часом
займається видавництво „Грані-Т“
зі своєю серією „статей та есеїв“
„De profundis“, то й книги будуть

з їхньої кухні: згадане вже „Письмо
з околиці“ А.Дністрового, „Героїні
та герої“ Є.Кононенко, „Метаморфози“ С. Грабара, „Подорож крізь
туман“ І. Ципердюка, „Дуби і леви“
І. Андрусяка.
З усіх перелічених книг лише
остання залишає більш-менш цілісне враження, та й то не завдяки
„послідовному розкриттю теми“ чи
очевидно вимогливому доборові
текстів (поряд із оригінальними
й цікавими текстами є доволі резонерські та поверхові – як-от „Karl
Marx Tour“ про „показне лівацтво“
українських письменників), а радше завдяки стилеві письма – подекуди архаїзованому (особливо
в есеях-ретроспекціях), але індивідуальному й добре впізнаваному,
яке стягує різношерстий вміст збірки докупи. А загалом – маємо типовий для українських есеїстичних
книжок вінегрет: родинні нариси,
історико-краєзнавчі тексти (про
скіфське місто Гелон та Опішне),
„приватну культурологію“ (есеї про
Шевченка, Франка, Бажана), „медіакритику“ (нариси про українське
телебачення), звичайні житейські
спостереження. Не обійшлося
й без рецензій – здається, в уяві
більшості українських „есеїстів“ (як
і видавців) цей жанр сплівся з есеєм
у таких смертельних обіймах, що
невдовзі кожен критик буде вважатися за сумісництвом есеїстом і навпаки. Добре, хоч інтерв’ю у книжці
немає (на відміну від „есеїстичних“
книг Ципердюка і Кононенко). Попри все, „Дуби і леви“ Андрусяка
зберігають одну з головних чеснот
есеїстичного жанру – вони залишаються вільною і невимушеною
розмовою двох розумних людей,
автора і читача. Не нарцисичне
говоріння до „власного пупа“, не
вивищування над читачем чи плазування перед ним, а звертання до
Іншого по той бік книги без улесливості і поблажливості – ось те, без
чого есей неможливий, без чого він
– лише імітація жанру.
З огляду на це поява в серії
„Граней-Т“ (яка, нагадаю, жанрово
означена як „статті та есеї“) книги
Сергія Грабара „Метаморфози“
– чистий курйоз. Бо це ні статті,
ні есеї. Радше конспекти шкільних
уроків краєзнавства, які могли
б допомогти молодим учителькам
водити Києвом вервечки своїх
підопічних. Навіть для дорослих
туристів – особливо для „цнотливих“ західних – ці тексти не дуже

годяться через подекуди нестерпну
примітивність викладу і в’язкий каучукоподібний совєтський пафос,
яким залиті шпарини між погано
припасованими частинами книги.
Есеїстичної рівності у розмові,
інтелектуальної тривоги й парадоксального мислення, вільного
й відповідального авторського „я“,
заангажованого, але не врослого
намертво у дійсність, – словом,
усього того, що визначає есеїстику
як жанр і спосіб письма, тут немає
й близько. Зі сторінок чути монотонне бубоніння радянського екскурсовода.
Книга Анатолія Дністрового
„Письмо з околиці“ претендує на
те, аби бути усвідомленим хаосом.
„З нотаток, блогу і заначок“, – таке
формулювання стоїть на титулці
книги, і воно конфліктує, з одного
боку, з „офіційним“ видавничим
підзаголовком „статті та есеї“,
а з другого боку – з анотацією, яка
стверджує, що маємо справу з „ultra lait [саме так, не „light“ – О. С.]
публіцистикою“. Сам же автор у
вступі пише про свою мрію створити „приватну“ книгу – „настільки
ж обов’язкову, як і принагідну, в якій
би довільно зустрічалися та розходилися різні почуття, теми, ідеї“. Що
ж, так і є – книга вийшла дуже приватною. Вже починаючи від самої
структури, бо ж „приватніший“ варіант побудови, ніж хронологічний,
за роками, вигадати важко. Отже,
„Письмо з околиці“ – це така собі
кардіограма думки, матеріали до
інтелектуальної біографії. Непогана, в принципі, ідея хронологічного
розташування текстів, втім, дає не
найкращий результат у перспективі
читацького сприйняття. Бо ж майже
кожен письменник (за власним бажанням чи з необхідності) – мультиінструменталіст, який однією рукою
грає на клавесині, другою – на
цимбалах, а ногою гупає у басбочку. Щойно закінчивши статтю,
береться за репортаж, а поміж тим
веде якийсь щоденник чи блог. І все
це саме так у книжці подане. Тому,
наприклад, після кількох коротких
необов’язкових рефлексій і бліцрецензій раптом наштовхуємося
на доволі спеціалізовану й велику
за обсягом статтю про протопопа
Филимоновича, малознану історичну постать ХVII століття, аби
за мить знов загубитися серед
бліц-рецензій і нарешті дійти до
логічної „пуанти“: „Ми всі – фу-фу,
/ За винятком Ду Фу“. Втім, якщо

відкинути монотонне „прочитав…“,
„подивився…“, „щойно думав…“,
яким починається чимало записів,
і дещо втомливе кружляння довкола одних і тих самих тем (літературні покоління, графоманія, література і мода, початківство, важкі 90-і),
читати все це доволі цікаво. Тільки
от парадокс: найменш доречними
у цій книзі буцімто „статей та есеїв“
виявляються власне статті та есеї,
яких тут із десяток таки набереться.
Бо в цій строкатій і пливкій плазмі подекуди дуже оригінальних
і влучних коротких нотаток вони
виявляються якимись несподіваними центрами тяжіння, які стягують
на себе клаптикову ковдру тексту.
І знову виходить, що за різнобійним
текстовим „лісом“ не видно дерев.
Не лишається нічого іншого, як
визнати: з огляду на потребу хоч
би мінімальної кристалізації есею
як жанру загалом вартісна книга
Дністрового робить українській
літературі доволі кепську послугу.
У всьому цьому я ніби й непослідовний – з одного боку, дорікаю
українським авторам за їхній „непостмодерний“ пієтет до „книжкового
тіла“, а з другого боку, вболіваю
за „кристалізацію жанру“ в епоху,
коли всі жанри, роди й види якраз
навпаки, зливаються в одну тягучу
й нечленовану текстову магму. Але
тут, як і в усьому іншому, принцип
такий: хто хоче в модерний балет,
мусить уміти станцювати польку.
Невипрацюваність
української
есеїстики, непрописаність її „кроків і па“ дається взнаки, зокрема,
в тому, що вона (попри застережні
голоси критиків) стає дедалі всеїднішою жанровою нішею – замість
того, аби перетворитися на пружний і самодостатній жанр, у рамках
принципів і правил якого можна
було б ефектно експериментувати.
Якщо так далі піде, алькський дракон українського есею назавжди
загубиться в нетрях випадкових
і недороблених текстів, і ми так
ніколи й не довідаємося, якого він
кольору й племені.
Остап Сливинський, Львів
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Барокові перлини „Козлограда“
Виберіть гарний літній день, візьміть курс на північ. Лише близько
70 кілометрів чернігівською трасою
від Києва – і ви в чудовому селищі
під назвою Козелець. Чого вартий
лише герб смт – козел, що йде
зеленими луками та везе на спині
щось, подібне на круглу „державу“, яку належиться тримати в руці
монархові.
До речі, стара назва Козельця
нібито – Козлоград. У кожному
разі, кіз, козлів і козенят тут і сьогодні більш ніж достатньо, всі вони
активні та постійно намагаються
щось вам розповісти. Можливо,
хочуть провести альтернативну
екскурсію?
За одними даними, Козелець
відомий з XIV століття, за іншими

54

– з XVII. 1656 року отримав Магдебурзьке право, а вже у XVIII столітті
до сотенного містечка перевели
адміністрацію Київського полку
(що трохи нагадує торішні плани
перенести центр Київської області до Ірпеня чи Білої Церкви).
Вочевидь, саме ця подія і привела
до тимчасового розквіту Козельця,
до появи в ньому низки більш ніж
симпатичних пам’яток.
Головна підстава побувати
в Козельці у цьому сенсі – собор
Різдва Богородиці, зведений у XVIII
столітті. Його авторами вважають
Івана Григоровича-Барського та
Андрія Квасова. Дехто додає також
Растреллі. Хрестоматійний взірець українського бароко, собор
водночас і великий, сповнений цікавих архітектурних, скульптурних

деталей і прикрас, і „повітряний“.
Обходячи його навколо, бачиш,
скільки різних чудернацьких вигадок розташували архітектори
на кожному з боків. Плюс десятки
чарівних і неоднакових ракурсів
для фотографування й малювання
з сусідніх вулиць, кварталів, парку.
На відміну від багатьох пам’яток
барокового часу, собору пощастило з внутрішнім оздобленням: воно
більш-менш збереглось. А головне
– зберігся неймовірний багатоярусний іконостас. Цікаво, що його
пишне і вигадливе різьблення виконав майстер із Росії на ім’я Сисой
Шалматов. Ікони писав Григорій
Стеценко, щоправда, поновлені,
вони виглядають дещо дивакувато
на тлі виразно старовинного іконостасу. Біля собору – височенна
дзвіниця. Як правило, вона зачинена, але якщо пустять, спробуйте
все-таки піднятися нагору: легенди
твердять, що з неї видно і Чернігів,
і Київ.
Прямо біля собору, у старому
парку, де під вітром урочисто гудуть дерева (цей звук у Козельці
взагалі супроводжує невідступно),
містився магістрат. Тепер у ньому
бібліотека. Теж зразок барокової архітектури, тільки цивільної.
Акуратні віконця, симпатичні
наличники, мушлі й пальмові гілки прикрашають цю будівлю.
А пройшовши вглиб кварталів
у бік річки, ви побачите ще й Миколаївську церкву, а біля неї просто у
дворі – невеличку пасіку. Начебто
цю церкву заснувала легендарна
особа на прізвисько „Дикий піп“
– священик Кирило Тарловський.
Він, за тутешніми переказами, таємно обвінчав російську царицю
Єлизавету з її, як це тоді називалося, „фаворитом“ – Олексієм Розумовським, коли вона приїздила
знайомитися в Україну з родичами
і батьківщиною коханця. Потім його забрали до Петербурга, і легенда зі щирою лакейською радістю
пізньогетьманської доби розповідає, як він там рясно обростав
знайомствами і прибутками, та
коли до влади прийшла Катерина
– щось „не зрослося“. Невідомо
чому Тарловський утік з Росії, переховувався в запорозьких землях, а потім запорожці поставили
його служити у своїй Покровській

церкві та нарекли „Диким попом“,
бо підібрали в степу брудним та
обірваним. З часом за „Дикого
попа“ замовили де треба слово,
він отримав „високе пробачення“
і купу землі, збагатів, нібито допомагав переселенцям у Південну
Україну, а заодно заснував кілька
церков, зокрема, оцю в Козельці.
Така от легенда з не зовсім зрозумілою внутрішньою логікою.
Від церкви легко вийти до річки.
Вона зветься Остер і хоча з першого погляду не справляє особливо
ефектного враження, в ній дуже
навіть непогано можна поплавати:
вода чиста, тепла і в міру неглибока.
Вознесенська церква на центральній площі теж має в цілому барокові форми, але досить дивні, як
для православного храму. У різних
книжках і путівниках її датують XVIII
або ХІХ століттям. Можливо, краще
про це знають у музеї, котрий у ній

міститься, але він рідко коли буває
відкритий.
Останнім акордом відвідин
Козельця можна зробити колишній маєток Дараганів, Галаганів
і Розумовських у колишньому селі
Покорщина. Тепер це вулиця сім’ї
Розумовських. Вулиця йде повз
гімназію та між старих різьблених
дерев’яних будиночків (на одному
навіть є скопійовані з магістрату
мушлі) – виводить до величного
старовинного парку, трохи зіпсутого червоними кількаповерхівками. Краще перепитати місцевих
мешканців – вони на диво добре орієнтуються у козелецьких
пам’ятках і пишаються ними – як
пройти до старого палацу, хоча
вони називають його будинком
Катерини. Маєток, правду кажучи,
зараз у жахливому стані. Головний будинок у дусі класицизму
дерев’яний, тож розвалюється особливо помітно. Біля нього – краще

збережена „кам’яниця Дарагана“,
зведена київським полковником
Юхимом Дараганом. Це знову
барокова будівля (Чернігівщина,
зрештою, один із головних центрів
українського бароко), у верхній
частині, вочевидь, було якесь адміністративне приміщення, а внизу
скарбниця, погріб тощо. Навколо
також є рештки інших господарчих
споруд, а зручний спуск виводить
просто до річки...
А оскільки Козелець розташований у досить зручному з транспортної точки зору місці, то, познайомившись із його принадами,
кожен мандрівник має непоганий
вибір, куди рушити далі – Київ, Чернігів, Ніжин, Остер та інші приємні
міста, містечка і села північного
Лівобережжя.
Олег Коцарев, Київ
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Життя Антонича,
написане Калинцем
Калинець І. Знане і незнане про
Антонича: матеріяли до біографії
Богдана Ігоря Антонича. 2-е вид.,
виправлене і доповнене, Львів,
Друкарські куншти, 2011, 276 с.
If I leave the scars
my battle with words will be
remembered.
Isn’t that pathetic?
All that eagerness to be a part
of the flock:
nonexistent if not in the record.
Marija Knežević. „I“

Ідея про те, що великий поет
мусить мати (велику) біографію,
справджується не завжди. Історія
літератури, зокрема й української,
знає чимало поетів без біографій. Книга „Знане і незнане про
Антонича“ Ігоря Калинця пробує
позмагатися з таким станом речей.
Ігор Калинець, випускник філології
Львівського університету, як свого
часу й Богдан Ігор Антонич, не
раз натякав знавцям літератури
про засяг можливих інтертекстових
зв’язків між поетами Калинцем і Антоничем, що чекають на уважніше
прочитання, не раз в інтерв’ю та
автокоментарях називав Антонича
своїм учителем в поезії і написав
ще у 1966 році однойменного
вірша. Калинець утаємничений
в історію Антоничевого життя, знав
багатьох, хто його знали, відчував
із ним символічний контакт через
Львів як місце письма, саме Ігор та
Ірина Калинці з кількома друзями
віднайшли забуту могилу Антонича
на Янівському і поставили там хрест
із написом. Недоокреслений, дискретний біографічний сюжет Антонича поступово став частиною
творчої біографії самого Калинця.
У 100-літні роковини Антонича Ігор
Калинець ствердив, що ми й досі не
маємо документальної біографії
поета, і виступив у новому амплуа,
зайнявшись
колекціонуванням
матеріалів Антоничевого життя
в таємничій сув’язі випадку, долі
й характеру, щоби з детективним
завзяттям відтворити біографічну
фігуру Антонича, яка, за його думкою, претендує на „високе завершення“. Книга про знане і незнане
проявляє діалектику стабільної та
рухомої біографії, яка, заглиблюючись у деталі, ніколи не відходить
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рецензії т
від самої себе далі, ніж автор біографії задумав і дозволив, інакше
кажучи автор-біограф досяг у дії
біографування такого увічнення,
нестачу або недо-розуміння якого
відчував.
На випадку Антонича можна
показати, що таке жива класика.
Він має чималу читацьку спільноту
у різних поколіннях. Його твори
перекладалися практично всіма
слов’янськими і багатьма світовими
мовами. З’являються нові, напрочуд добрі переклади – англійською,
польською, російською. Ім’я і тексти
Антонича не „проковтнув“ радянський канон, тут він півстоліття був
(напів)заборонений, підцензурний.
Правдиве нове відкриття Антонича
в Україні почалося якихось 25 років

тому. З 1994 року щорічно присуджується заснована на його честь
з ініціативи І. Калинця літературна
премія „Привітання життя“, є кілька
видатних поеток і поетів, для яких
вона стала серйозним дебютом.
У кількох містах з успіхом пройшов
молодіжний фестиваль „АнтоничФест“. На його тексти пишуть
музику, ставлять вистави, готують
дослідження, виставки, вечори,
малюють графіті, роблять анімаційні фільми. І все це має відгук,
індекс його цитування тільки росте.
Врешті, його просто читають і знають напам’ять. Його збірки видають
добрими як для поезії тиражами.
Навіть академічне „Повне зібрання“ за рік розійшлося. Проект
пам’ятника Антоничеві у Львові
викликав непідробну громадську
дискусію. Отже, якого Антонича
ми знаємо, більш-менш зрозуміло,
якого ж ми все-таки не знаємо?
Ця книга підводить до думки, що

Антонич вартує більше, ніж те, що
він написав, бо окрім всього, що він
втілив як поет, прозаїк і критик, він
ще й жив.
Будь-яка форма історичної біографії (наукова, романтична, героїчна) стає вторинною подобою
життя, таким копіюванням, коли
від копії вимагається підтвердити
існування оригіналу. Деякі фундаментальні біографії писалися ще
за життя або одразу по смерті
протагоніста, як наприклад „Життя Вальтера Скотта“, а деякі на
століття пізніше – як „Життя Джона
Мільтона“. За способом викладу
матеріалу розрізняють строго наукову біографістику, що не виходить за межі документа, і художню,
чи інакше кажучи фікційну. Серединним шляхом між цими двома була
і залишається науково-популярна
біографія, розрахована на широкого читача.
Калинцева науково-популярна
біографія Антонича розповідає історію. Під обкладинкою цієї книги
їх заховано навіть більше, ніж одну.
Калинець як біограф гостинний,
він не монополізує Антонича,
а пише версію, спільну з багатьма
попередніми дослідниками. Тут
є також запрошені автори розділів: про інтелектуальне зростання
Антонича в університеті 1930-х
років написав Данило Ільницький,
що працює над дисертацією про
Антонича – теоретика літератури;
про Антоничів у с. Бортятині написала Ольга Дядинчук, директор
музею-плебанії родини Антоничів.
Та й у багатьох розділах власного
авторства Калинця проступає отой
топос скромності, де кожне припущення чи асоціативний здогад
біограф обов’язково підкріплює
цитатою, „чужим словом“. Йому цікаве все: оточення, побут, сценарії
повсякдення. Навіть Антоничевий
творчий процес Калинець робить
фактом біографії. В особливих
деталях виписані сюжети про його друзів, про клімат опіній, про
гурток україністів, Асоціацію незалежних українських митців та
Українське товариство бібліофілів,
про оперу „Довбуш“, лібрето до
якої стало останнім амбітним здобутком Антонича, про розшуки
поетової могили, про долю родини
Волошиновичів та інших родичів
поета та про його наречену (майже есе з підзаголовком „подано
у послідовності пошуків“). Колорит
і зміну епох передають статті з до-

ї та анотації
датків: Дмитра Бучинського, Валеріяна Ревуцького, Ірини Калинець,
Івана Гречка, а також листи Ольги
Олійник до о. Йосифа Кладочного
і Миколи Неверлого, документи
інформаторів КГБ за 1987 рік.
Авторитет біографії як тривалої
фіксації видатного життя держиться на двох ключових моментах
– пам’яті спогаду і пам’яті візуалізації. Так як кожен спогад залишається образом-спогадом іншого,
так і кожне фото, портрет, афіша
увіковічує репертуар культурно
обумовлених поз, в них (майже) нічого спонтанного, кожен жест, поворот голови, ієрархія колективних
світлин, навіть шарж документує та
передає певне соціокультурне повідомлення. Тому 48 с. ілюстрацій
– не просто вклейка, а вагомий
аргумент історичної реконструкції.
Це також доглибно приватна
книжка, книжка про свого Антонича. Поет читає поета як біограму.
Поет Калинець передає, передоручає поета Антонича наступним
поколінням. „Знане і незнане про
Антонича“ Ігор Калинець присвятив своїй онуці. Книга недарма
має підзаголовок „матеріяли до
біографії“. Адже з моменту її публікації увесь цей пласт пам’яті стає
матеріальним, набуває статусу
речового доказу і чекає на нових
інтерпретаторів.
Ірина Старовойт, Львів

Словникові ворожіння
Гліб Вишеславський, Олег СидорГібелинда. Термінологія сучасного
мистецтва, Париж-Київ, Terra,
2010.
Не секрет, що перед іншими
виданнями словники мають ту
перевагу, що завдяки колажності
структури їх можна читати у двох
напрямах: у напрямі, так би мовити, магістральному – від початку
до кінця, і довільно поєднуючи
частини, зчеплення яких виглядає
позірно випадковим, проте може
відкрити цілком нові читацькі горизонти.
Якщо шукати наскрізної концепції, що об’єднувала б усі різнопланові елементи „Термінології
сучасного мистецтва“, то логічно

звернути увагу на заголовок. Слово „Термінологія“ у назві відсилає
до популярного сьогодні енциклопедичного формату, в якому й вибудовано текст. Однак ця форма
сама відсилає до поняття кризи
перевиробництва
інформації,
а у зв’язку з цим – кризи її трансляції в культурі. Аналогічну в чомусь
ситуацію можна спостерегти в
історії книжної культури раннього
Середньовіччя, коли вчені на зразок Ісидора Севільського (покровителя Інтернету, до речі) переймалися передусім кодифікацією решток
античної спадщини, і тільки той, хто
ніколи не користувався Вікіпедією,
може кинути камінь в Умберто Еко
за його порівняння сучасної культури із середньовічною.

Однак проблема збирання
та класифікації даних на зразок
здійснених у нашому словнику має
й інший аспект: формування культурного архіву завжди пов’язане
з певною відповідальністю, адже
автори самі обирають, хто і що
туди потрапить, а що є претендентом на забуття. У статті „Антологія“
цю проблему увагою не обійшли
(в оберненому вигляді): „наступною стадією після А. є хрестоматія з її негативом агіографізації
(митців, напрямів, стилів – П.К.)“.
Під „оберненим виглядом“ маємо
на увазі, що хрестоматія не тільки
піднімає когось на постамент, хай
і у спотвореній формі, а й виключає з культурного обігу ті явища,
що до неї не потрапили (канон, як
висловилась проф. Віра Агеєва,
є „мистецтвом пам’ятати“, але так
само може бути і „мистецтвом забувати“). Так само, а то й більшою

мірою, термінологічний словник
може виконувати обидві ці функції,
тим паче, що в ньому зібрано багато чого маловідомого поза межами
вузького кола спеціалістів чи належних до „тусівки“ митців.
Що ж до відкриття нових читацьких горизонтів, які ми обіцяли на
початку, то досить згадати наведену у словнику тріаду неологізмів
від лауреата премії ім. Казимира
Малевича 2010 року С. Волязловського, що ними він характеризує
різні методи своєї творчості („Пеніс-арт“, „Дуп-арт“, „Шансон-арт“).
Винісши за дужки спільний елемент
арту, читач отримає послідовність,
яка не може не спонукати до роздумів.
Статті словника (усього їх 234)
можна розбити на кілька великих
груп: загальні місця мистецтвознавства – авангард, трансавангард,
постмодернізм, поп-арт, ленд-арт,
кіч та ін.; лексика широкого вжитку
у специфічному контексті – манекен, псевдонім, секонд хенд; групи,
стилі, події, терміни в українському
мистецтві 70–90-х рр. ХХ ст. – київський постмодернізм, український
трансавангард, неосецесія, дитячі
міркування…
Перша група термінів не ризикує
бути забутою – на них можна натрапити в багатьох виданнях, тож
у цьому словнику вони тільки вимагають професійного критичного
пояснення (а також дарують читачеві багатющий список літератури
з питання), тоді як останні належать
до групи „маловідомого“, і переважна їх частина – це авторські
(само)визначення,
опубліковані
в газетах, часописах чи каталогах
виставок й загублені в інформаційному морі.
Тільки до честі Г. Вишеславського
й О. Сидора-Гібелинди, що вони ці
визначення знайшли, але, можливо, варто й поставити питання, що
до словника не потрапило і чому.
Помітно, що автори підозріливо
ставляться до перетину мистецтва
з масовою культурою, владними
інституціями та комерцією, – це
ставлення окреслено, наприклад,
у статтях, що згадують соросівський Центр Сучасного Мистецтва,
який протягом декількох років був
монополістом на українській артсцені, перешкоджаючи розвитку
тих явищ, що не вписувались у його
формат. Те саме можна сказати
і про статті щодо „неофіційного
мистецтва“ – тієї ланки радянсько57

культревю

го „неформату“, яка почасти співпрацювала з апаратом влади (див.
„Неофіційне мистецтво“, „Гіперреалізм“ тощо). То, може, якщо автори
методом оцінки накреслили, хай
і ледь помітний, поділ на „хороше“
самодостатнє мистецтво та „погане“ комерціалізоване/провладне,
вони могли і забути чи просто не
захотіти внести до словника щось
важливе в історії сучасного мистецтва, але невідповідне до їхніх
уявлень?
Відповідь поки що невідома.
Навіть якщо вона ствердна, то,
як казав герой китайської притчі,
„я не знаю, добре це чи погано“,
бо, може, і не все назване мистецтвом заслуговує на репрезентацію в історіографії, однак факт
оцінки в „Термінології сучасного
мистецтва“ залишається фактом.
Неповнота можлива – читайте
обережно. А читати, безумовно,
варто.
Павло Кравчук, Київ

Їсти, молитися
та любитись

анотації
тися. Це видавництво орієнтується
на простих людей, які купуються
на знижки і споживатимуть оптом
легкі книжки, отримані у важких
бандеролях. Тільки от чому Наталка Сняданко погодилася закамуфлюватися під чтиво такого штибу,
важко збагнути.
Повертаючись до тексту „Гербарію“, хотілось би зосередитися на
його основних темах: старінні, інвалідності, релігії та кулінарії. Почну
з останньої, бо це саме те, що зшиває докупи весь цей поділений на
кавалки текст. Власне, описи запахів і смаків тут наскрізною ниткою
проходять через різнорідні оповіді
цього уривчастого роману. Смак
недостиглих горіхів, які бруднять
пальці тітці Амалії, пришивається
до несмачного молока з пляшок із
фольговими кришками, яке змушують пити Ірину на шкільних перервах. І до того всього доєднується
сморід зіпсутих страв художника
Ореста, який куховарить в проміжках між нападами натхнення.
Описані Наталкою Сняданко нюхові, тактильні і смакові відчуття
прикрашають текст, фактуризують
описані ситуації, наближають їх до
читача. Тут слід ще пригадати епі-

Наталка Сняданко. Гербарій
коханців. Харків, Клуб Сімейного
Дозвілля, 2011.
Якщо читач купить цю книжку
через відверту обкладинку, згадку
про феміністичну двоюрідну бабцю
центрального персонажа в анотації чи слово „коханці“ у назві, то він
дуже розчарується, бо цей роман
мало чим подібний, скажімо, до
„Колекції пристрастей“. Шукаючи розпусно-еротичні епізоди,
у цій книжці можна виділити лише
короткі описи коханців з гарему
Орестової тітки Амалії (двоюрідної
бабці Орестових синів) та кілька
сцен любощів юної Ірини. Всього
близько десятка сторінок.
Секрет такого способу презентування книжки відкривається
трьома словами: „Клуб Сімейного
Дозвілля“. Сама Наталка на львівській презентації ще жартувала,
розповідаючи, як кожного разу
на пошті бачить домогоспадарок
з пакунками книг від цього видавницва. Книжки від „Клубу Сімейного Дозвілля“ замовляються членами
клубу добровільно-примусово і від
наполегливого клубового спаму
в поштові скриньки годі відкараска58

зод, у якому вже немолодий Орест
приходить знайомитися з родиною
Ірини, і розповідями про кулінарію,
уринотерапію та припарки викликає симпатію у її батьків.
У цій книжці двома протилежними полюсами є молодість і старість.
Тема старості також пронизує цей

текст: дівчина Ірина розповідає,
як доглядає за шкірою обличчя,
і вважає подовження молодості
досягненням; бабусин щоденник;
батьки головних персонажів; старіння стосунків у подружжі Ореста
та Олени; зіпсута їжа і навіть гербарій як старіння листя.
Із темою старості в’яжеться релігійна тема. Сняданко з іронією
описує релігійний фанатизм Олениного батька, який вимагає, щоби
жінки в родині вбирались у „богоугодний одяг“, не користувалася косметикою, щоб не купували готову
їжу і не користувалися пралькою.
Лесь Петрович береться навертати
у християнство всіх знайомих, але
до жінок звертається через їхніх
чоловіків, бо вважає їх відповідальними за душі дружин та дочок.
Такою у цій книжці постає релігія
старих. Натомість для Ореста релігія – спосіб заробітку. Він вигадує
нові актуальніші молитви, наприклад, для проказування перед
інсталяцією операційної системи
чи перед переглядом курсів валют,
пропонує знайомим священикам
продавати пляшечки зі свяченою
водою для протирання екранів,
а також запровадити комп’ютерне
моделювання душі з метою обчислення ймовірності потрапляння до
раю. Сучасна релігія стає симулякром, обертається на обгортку без
наповнення.
Але патріархальні канони не помирають, вони і далі пригнічують
жінку, яка постає в цій книжці як
ущербна істота, як інвалід. Історія
про тітку Амалію найвиразніше
про це говорить: освічена жінка
з однією груддю, яка видавала літературний часопис і була знайома
з самою Кобилянською, носить коротку зачіску, вбирається в чоловічий стрій і закладає гарем з метою
дослідити, як чоловік почувається
у жіночій ролі. Усі чоловіки у комуні-гаремі мали певні вади: хтось
був німий, хтось без вуха, а хтось
– звичайнісінький алкоголік.
Так Наталка Сняданко сіє зародки фемінізму в голови домогосподарок. Книжка, написана просто
й доступно, демонструє, як можна
їсти, молитися та любитись, наче у популярному кінофільмі „Еаt,
Pray, Love“.
Альбіна Позднякова
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Народ, як манну небесну,
отримує незалежність
– і використовує її лише
для того, щоб почати
вироджуватися на очах
(власне, послідовно
вибираючи все гірших
і гірших президентів, ми
нарешті підійшли до нижньої
межі виду homo sapiens: далі
– тільки фауна). Що можна
думати про такий народ
– народ, який перетворює
власну державу на інструмент
самознищення?
Олександр Бойченко

Тема:
союз щуки,
риби і рака
Символічна цифра
Незалежний Схід
Плацкарта до завтра

