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вдома на чужині

60та річниця акції „Вісла”
– чергова медіяльна істерія

Наш читачу!
Якось цілком ненавмисно вийшло
так, що саме на березневий
номер „Українського журналу”
припала тема, пов’язана з
жіноцтвом. Цю тематику (що її
в майбутньому розвиватимемо далі)
ми розглядали серед насущних
і раніше, щоправда не планували
подавати саме під 8 березня – день,
який в жінок, принаймні із країн
постсоціалістичного блоку, не
обов’язково асоціюється зі святом.
До речі, з цією датою пов’язана
цікава історія, що відбулася кілька
тижнів тому в чеському парламенті,
де розглядалася пропозиція Сенату
додати до державних свят ще один
день, а саме – Велику п’ятницю.
В Чехії, порівняно із сусідами,
взагалі дуже мало святкових днів.
Однак парламентарям це видалося
марнотратством, мовляв, Чехія за
один святковий день втрачає від
20 мільйонів до 1 мільярда крон,
а тому, якщо з Великої п’ятниці
робити неробочий день, то треба
якесь інше свято перетворити на
день робочий. І тут сенатор Мартин
Мейстржік запропонував поміняти
Велику п’ятницю за Міжнародний
день жінок. На жаль, 8 березня не
є вихідним днем, тому з цієї ідеї теж
нічого не вийшло. А навіть, якби
й вийшло, думаю, жодна жінка не
заплакала б.
Сподіваємося, березневе число
журналу зацікавить не лише жінок,
хоча, як пересвідчитеся, воно, по
суті – від жінок і про жінок. З нього
дізнаєтеся більше про неординарних
представниць ніжної статі, про їхню
літературу, роль у суспільстві та
в політиці, про боротьбу за права
людини.
На все добре!
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Українсько-польським стосункам не щастить зі стабільним розвитком. Завжди трапиться або якась кругла дата, або майнові проблеми, успадковані від минулого режиму, або ж культурна подія
– те, чим можна заповнити газетні шпальти чи лічені хвилини телебачення і, вправно маніпулюючи фактами, підігріти атмосферу
так, щоб журналісти були задоволені рейтингами популярності
програм і продажем преси.
Після „Волині”, „Павлокоми”, львівського „Кладовища Орлят”
наближаються чергові журналістські й політичні змагання на кшталт
„хтo-кого”. 28–29 квітня в Перемишлі відбудуться урочистості з нагоди 60-ї річниці примусового виселення українців з рідних етнічних
земель, – події, знаної як акція „Вісла”.
До чергових заворушень у польських медіях спричинилася заява Світового Конґресу українців до ОБСЄ, ЄС та ООН із закликом вплинути
на Польщу, щоби держава вибачилася за акцію „Вісла” та компенсувала втрати її жертвам. Інтернет-видання „Dziennikа” 30 січня помістило коротку замітку Бартоша Вавро „Українці хочуть польського вибачення за післявоєнне виселення”. Автор уміло грає на емоціях, ще й маніпулює фактами. Наведу приклад у власному перекладі: „Незважаючи на те, що президент А.Кваснєвський п’ять років тому вже вибачався
– для них цього замало”. А правда така, що він не перепрошував, а лише передав слова співчуття і жалю. Далі: „В рамках акції ‚Вісла’, поляки
у 1947 році виселили приблизно 140 тис. осіб, в тому числі й українців та лемків”. З цього речення виникає, що українців і лемків виселили
при нагоді більшого переселення. Не кажучи вже про вжите „і лемків”
– у Польщі з різних причин радо розділяють українців на етнічні групи
(бойки, лемки, гуцули), або ще й за віросповіданням (уніати, православні). Цікаво було б довідатись, яке ж саме населення виселяли першим? Невже поляків? Очевидно, траплялися і такі випадки, але йшлося
про десятки осіб, яких таким чином було покарано за прихильність до
українців. Наступне: „Ці акції супроводжувалися грабіжництвом, ґвалтуваннями, вбивствами, однак переконливих доказів цьому немає”. Автора цього речення відсилаю до книги „1947 – пропам’ятна книга” та
„Віра, надія, любов”, а також пригадаю Центральний табір праці Явожно, філію Аушвіца-Освенціма (туди без суду запроторено в 1947 р.
українців, запідозрених у співпраці з УПА – чоловіків, жінок, дітей, до
яких застосовували тортури, кількасот осіб загинуло).
Наприкінці лютого польські ветерани та „патріоти” організовують
у Перемишлі наукову конференцію, що має виправдати виселення
українців. Акцію підтримує муніципальна влада. У квітні почнуться репортажі про... ні, не про акцію „Вісла”, а про злочини „банд УПА”
у Польщі та на Волині. Але хочеться запитати: що бідні бескидські селяни мали спільного з різнею на Волині? Поляки надалі не хочуть відмовитися від претензій на сукупну відповідальність, надалі не відрізняють партизан і вояків від мирного населення. Про подвійні стандарти
мабуть вже й не варто згадувати.
При нагоді спільних святкувань Україна та Польща полюбляють невідкладними методами залагоджувати старі рахунки. До річниці „Вісла” українцям обіцяють повернути Народний дім у Перемишлі, натомість поляки за це отримають безкоштовно ділянку у Львові. Обидві
сторони забули, що маніпулюють власними громадянами, ставляться
до них, як до заложників власних інтересів.
Винесення проблеми СКУ в поле міжнародної свідомості – це добрий хід. Звичайно, хотілося б офіційного засудження акції польським
Сеймом та якогось символічного жесту від президента Леха Качинського. Та навряд, чи саме ця заява принесе якийсь результат. Жодного відшкодування також не буде, не будьмо наївними. Хоча „гра
в бридж” уже почалася, і не все так просто.
Ярослав Присташ, Варшава

Про гарні манери та інтеґраційну політику
Зазвичай інформація про реалізовані проекти, пов’язані з міґрантською чи заробітчанською тематикою, не з’являється у сфері зацікавлення великих медій чи політологів.
Та кілька днів тому цю традицію перервала інформація про виданий Міністерством праці та соціальних питань Чехії „Інформаційний довідник
для іноземців. Чеська Республіка”.
Довідник має допомогти іноземцям
зорієнтуватися в чеському суспільстві
і адресований він перш за все міґрантам із т.зв. „третіх країн”, себто також
українцям. Його метою є „надати цілісний огляд елементарної інформації про
ЧР та допомогти спростити орієнтацію
в повсякденних життєвих ситуаціях”, як
твердить передмова до довідника.
В цій публікації іноземці можуть знайти інформацію (на жаль, здебільшого загальну) про державні структури;
про функціонування законодавчої, виконавчої та судової влади; про систему освіти, охорони здоров’я, працевлаштування і т.п. Що ж тоді викликало активне зацікавлення брошурою?
В одному з останніх розділів, який названо „Окремі відомості про чеське
суспільство” публікуються такі поради
для іноземців: бажано розмовляти літературною мовою, під час спілкування
рекомендується обирати переважно
ті теми, що не викликають суперечок,
не вимагають декларування чітких позицій; згода виражається одним або
кількома кивками голови згори вниз,
незгода – поверненням голови справа
наліво; небажано показувати на когось пальцем, відкривати рота на знак
здивування, сіпати за рукав людину, з
якою хочете говорити; неприйнятно сідати в транспортних засобах впритул
один до одного (якщо в цьому немає
необхідності); непристойно відригувати та голосно сьорбати; рекомендується не вживати вульгарних слів, і, передусім, надмірно не жестикулювати...
Один з відомих чеських політологів
Зденєк Долежал, який на своїх інтернет-сторінках регулярно публікує відгуки про найцікавіші події тижня, прочитавши наведені вище поради, закидає авторам те, що вони забули ще
про одну річ, яку, поза відригуванням
і сьорбанням, не слід робити в пристойному товаристві, і порівнює довідник до інструкцій на кшталт „що робити, якщо в лісі зустрінете ведмедя”.
Слід нагадати, що довідник був реалізований у рамках „Концепції інтеґра-

ції іноземців”. Тобто, це не підручник
для африканських народів, а передусім – довідник для мешканців європейських, для яких нагадування таких речей може бути вкрай образливим.
Та нечесно було б наводити даний довідник як приклад інтеґраційних
проектів для іноземців у ЧР, не кажучи
вже про те, що згаданий розділ – лише один із сімнадцяти інших. Насправді останнім часом Чеська Республіка
в коректності ставлення до іноземців
прогресувала і продовжує прогресувати. Кілька цікавих новин було оприлюднено і на Першій чесько-українській конференції з проблем перебування та працевлаштування громадян
України на території ЧР, що відбулася
з ініціативи Посольства України в ЧР
15 лютого ц.р. Реалізувала її Відкрита
Академія політики та економіки ЧР. Напевне найцікавішою для українців буде

новина, що Чеська Республіка вже не
вимагатиме нострифікації українських
дипломів. Є поступ також у сфері соціального і медичного страхування.
А Міністерство внутрішніх справ ЧР
вустами заступника керівника Управління з питань міґраційної політики пана Зденька Крала пообіцяло зайнятися в майбутньому не так громадянами
України, які нелегально працють на території ЧР, як тими, хто до нелегальної
праці змушують, або що самі її організовують. Обіцянка має почати виконуватися зі входом Чехії у Шенґен,
оскільки тоді Поліція для іноземців і її
прикордонний та митний контроль
перестануть стежити за зовнішніми
кордонами, натомість зможуть зосередитися на внутрішніх проблемах,
пов’язаних із нелегальною міґрацією
і нелегальним працевлаштуванням.
Ленка Кнап, Прага

КИЇВ
та інші міста України
від 6 690 крон
ТАШКЕНТ, АЛМАТИ, ТБІЛІСІ від 8 900 крон
ДУБАЙ від 8 990 крон
БАНГКОК від 16 400 крон
ДЕЛІ від 12 900 крон
ПЕКІН від 15 900 крон
Ціна квитка в обидва боки без аеропортних такс та зборів

Офіс у Празі:
Husova 5
110 00 Praha 1
Тел.: + 420 224 248 828
+ 420 776 676 709
e-mail: aerosvit.prg@volny.cz
Каса в аеропорту:
Тел.: + 420 220 115 332
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вдома на чужині

Навколосвітня
мандрівка
Софії Яблонської
Історія про те, як звичайна галицька дівчина
стала знаменитою журналісткою, репортажі
й унікальні нариси якої високо цінувалися,
досить незвична, захоплива і, напевно, повчальна.
Адже кар’єра Софії Яблонської припадає на
першу половину ХХ століття, період криз
і катаклізмів у європейській історії, не кажучи
вже про бездержавну Україну.
Ідучи до визнання, Софія не могла
розраховувати на жодну підтримку,
а проте вона подолала довгу й важку
дорогу до нього на далекій чужині
– у Франції, звідки здійснювала свої
дивовижні подорожі до різних країн
і материків нашої планети.

Життєвий шлях Софії Яблонської
почався 1907 року в селі на Львівщині, де батько її був священиком. Раннє
дитинство залишило по собі ідилічні
враження, до яких спогадом не раз
поверталася Софія в умовах важких
випробувань на чужині. Та невдовзі
ця ідилія скінчилася. Сім’я отця Івана
Яблонського змушена була втікати до
Росії під час Першої світової війни. Так
Яблонські опинилися спершу в Києві,
потім у Таганрозі. Переживши війну
й революцію, в 1921 році родина повертається на рідну Галичину. Між іншим, досвід нужденного життя, що його зазнала Софія ще дитиною в Росії,
придався пізніше, коли довелося перебувати в не менш екстремальних
умовах далеких країн та островів.
В Галичині юна Соня Яблонська
палко прагне здобути освіту, використовує всі можливі шанси для цього. Вона навчалася в учительській гімназії, засвоювала основи бухгалтерії,
вчилася крою та шиття на спеціальних
жіночих курсах. У драматичній школі готувалася стати акторкою, навіть
успішно зіграла перші ролі в театрі.
Черговим захопленням молодої особи стає мистецтво кіно. Заняття організацією двох кінотеатрів у Тернополі
(1925) допомогло поправити матеріальний стан. Проте й цього було замало. Зароблені кошти Софія прагне
витратити на подальшу освіту і виїздить до Франції, де з часом їй судилося зреалізувати свою велику кар’єру.

Фото Софії Яблонської
у екзотичному костюмі, архів НТШ
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На Захід Софія подалася з твердим
наміром освоїти техніку знімання документального кіно. На той час Париж
тішився славою світової столиці мистецтва, там також активно розвивалися
нові художні технології, передусім кіно.
Софії Яблонській вдалося влаштуватися на роботу кіножурналіста у фірмі
„Опторг-Юнан-Фу”. А після перших
успішних закордонних мандрівок (Марокко, Китай), результатом яких були
блискучі документальні кінорепортажі, вона здобуває авторитет і визнання. Найбурхливішим періодом життя
і праці Яблонської були 1930-і роки:
вона невтомно здійснює подорожі на
різні материки та острови, спілкується
з представниками найдивовижніших
цивілізацій світу, в тому числі екзотичних, малознаних європейцями. Карта
мандрівок журналістки цієї пори просто вражає: це країни Північної Африки (Марокко) і Далекого Сходу (Китай, Японія), острови Суматра, Ява,
Таїті, Цейлон тощо, Австралія й Нова
Зеландія, Північна Америка (США,
Канада). По суті, Яблонська здійснила навколосвітню подорож, незмінно
послуговуючись фотоапаратом і кінокамерою, не обходячи увагою (а часто й спеціально вишукуючи) екзотичні
звичаї, культи, вірування, національні
строї та інші ужиткові цінності численних народів світу. Таким чином блискуча хроніка її світового круїзу стала загальнодоступним надбанням європейців – і тих, що оглядали її кінорепортажі, і тих, що читали подорожні нариси.
Серед других були переважно земляки-українці, для яких Яблонська писала
українською.
Впродовж 1930-х років подорожні
враження Софії регулярно публікуються в галицьких часописах – у „Жіночій долі” (Коломия), „Новій хаті”
та „Нових шляхах” (Львів). Напевно,
її нариси належали до улюбленої та
захопливої лектури молодих читачів,
спраглих незвичайних пригод та екзотики. У жанрі і змісті цих творів Яблонська була винятковою авторкою з-поміж тогочасних письменників. Щоправда, сприймали її по-різному: відважна й талановита жінка, яка самостійно зробила видатну кар’єру, викликала недовіру й пересуди в поміркованих галицьких колах. Тим більше,
що її нариси – відверта, смілива, розкута й щира проза – також мали значний вплив на тогочасну інтеліґенцію
з її майже вікторіанською мораллю.
Такий ефект викликала перша книга
нарисів – „Чар Марокко”, видана
у Львові 1932 року. Читацький успіх
цього дебютного книжкового проекту

Текст: Ярослав Поліщук, Краків

Мапа подорожі С. Яблонської та балінейська дівчина з книг „Далекі обрії” та „З краю рижу і опію” (1936-1939 рр.)

спонукав до появи нових праць. 1936
року виходить у світ збірка нарисів
про подорож до Китаю „З країни рижу та опію”. А найбільша, навколосвітня мандрівка Яблонської талановито й дотепно описана у двотомному
документально-подорожньому романі „Далекі обрії”, що вийшов у Львові
1939 року. Видання С. Яблонської були проілюстровані її авторськими фотознімками, що доречно доповнювали описувані враження, засвідчуючи
побут та культуру екзотичних країв
і народів.
Період Другої світової війни невтомній мандрівниці довелося переживати знову далеко від Європи. Від 1939
до 1946 року вона мешкала в Китаї,
де переносила всі прикрощі японської
окупації. По війні Софія Яблонська
повертається до Франції, де займається родинними справами та впорядкуванням побуту. Нарешті від середини 1950-х років вона оселяється
на острові Нуармутьє, де й прожила
до смерті в 1971 році. В останні роки
життя Яблонська продовжувала писати нариси й мемуари. Нерідко згадувала свої далекі мандри та активно
листувалась із численними друзями
з різних континентів. Останні твори, на
жаль, з’явилися друком уже по її смерті. Це збірка новел „Дві міри – дві ваги”
(1972) та спогади „Книга про батька”
(1977). Творчість Софії Яблонської
пропагувала за кордоном її подруга,
українська поетка Марта Калитовська. Вона ж переклала французькою мовою та видала одну з перших
книг документальної прози Яблонської
„Чар Марокко” (Париж, 1973).
Неординарна публіцистика Яблонської становить не лише пізнавальну,

а й історичну цінність. Адже багато сюжетів та сцен, які живим пером описувала авторка, сьогодні вже не можуть
зустрітися на шляху мандрівця. Асиміляція та глобалізація, які в 1930-х роках лише починали руйнувати екзотичні цивілізації Сходу, сьогодні остаточно
знищили неповторні старовинні звичаї
та обрядодійства, за якими свого часу
так успішно „полювала” Яблонська,
часто в екстремальних кліматичних та
фізичних умовах. Нариси С. Яблонської водночас і досить виразно проектують характер і вдачу самої авторки. Це була справді смілива й відважна жінка, що проникала в такі закутки,
в які нерідко навіть чоловіки не ризикували потикатися. Зичливість та відкритість характеру допомагали їй потрапляти в заборонені для європейців
місця – святині, приватні помешкання
тощо, де робилися унікальні зйомки.
Ідейний пафос книжок Яблонської
цілком гуманний і антиколоніальний. Не зайвим буде нагадати, що
в 1930-х роках колоніалізм ще мав
міцні позиції, а зверхнє трактування
завойованих „кольорових” народів
було нормою в європейській журналістиці та літературі. Відмінність позиції
Софії Яблонської на цьому загальному
тлі можна привітати та зрозуміти, між
іншим, як голос представниці поневоленого народу, що добре розуміє біду інших. „Якби тільки поневолені народи могли віками терпеливости здобути собі силу вульканів!..” – вигукує
наша авторка, коментуючи чудову легенду малайців про спалах вигаслого
колись вулкана, який символізує їхнє
національне відродження в майбутньому. Можна було б твердити, що
письменниця такого таланту й такої

оригінальної обсервації дійсності, якщо б їй довелося працювати в повноцінній європейській культурі, була би
належно оцінена. Інакше – в Україні.
Софія Яблонська на сьогодні забута,
хоча в її творчості органічно звучать
європейські і світові мотиви, що останнім часом складають у нас популярну
риторику. Оскільки Яблонська писала
свої книги українською мовою, то тим
самим прирекла себе на забуття. Кіно
– мистецтво скороминуще, тим більше, якщо йдеться про документальні репортажі, виконані на злобу дня.
Зате подорожні нариси української
журналістки могли б викликати триваліший інтерес, якби вони видавалися
в інший час та в інших умовах чи були
належно розрекламовані. За змістом
і стилем ці книги й сьогодні сприймаються актуально, спроможні викликати живий інтерес читача.
Нарисова література Софії Яблонської стала знаменним явищем загальноукраїнського масштабу. Шкода, що в той час її твори не були доступними в радянській Україні, де
можна було би сподіватися великого успіху. Адже романтика далеких
мандрів та незвичайних вражень була органічно притаманна епосі пореволюційного відродження України. На
жаль, після перших спроб Майка Йогансена, Олеся Досвітнього, а пізніше
Миколи Трублаїні – подорожня література занепадає. Її глибока криза
була закономірним наслідком ідеологічної самоізоляції радянської України
й тривала протягом кількох поколінь.
Лише в останні роки, завдяки подорожній есеїстиці Юрія Андруховича,
Сергія Жадана, Оксани Забужко цей
жанр нарешті реабілітовано.
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вдома на чужині

змінилося, недостатньо тупцювати під
парламентом – треба цей парламент
здобути. Саме так вважає група засновниць польської Партії жінок.

вернення витрат на контрацептиви та
лікування безплідності, обов’язкових
періодичних медичних обстежень, безкоштовних пологів зі знеболенням. Вимагають жорсткіших покарань за домашнє насильство, ґвалтування й змушування до проституції.

Польща є жінкою

Партія людей

Партію жінок офіційно зареєстровано в січні 2007 року. Очолює її відома
польська письменниця Мануела Ґретковська. Все почалося від започаткованого нею руху „Польща є жінкою”
і відважного маніфесту в тижневикуу „Przekrój”. Впродовж заледве кількох тижнів вдалося зібрати підписів
учетверо більше, ніж вимагає польський закон для реєстрації партії. Кількість жінок – різного віку та соціальних
прошарків, – що долучалися до руху, зростала в геометричній прогресії. Членами партії є і чоловіки. Зрештою, статут партії гарантує їм десять
відсотків у виборчих списках, оскільки
– як стверджують засновниці – цілковите вилучення чоловіків було б формою дискримінації, а партія зародилася саме як бунт проти дискримінації. „В боротьбі за самостійність, ми напочатку офірували кров, а зараз розплачуємося за здобуту волю розумом.
Тому прокинувшись вранці, я ніколи не
знаю, що цього разу почую по радіо,
яку божевільну спробу замаху на мої
права озвучить телебачення чи преса.
Не сумніваюся, – наступний уряд може й буде цивілізованішим, однак навряд чи лояльнішим до жінок. Мовляв,
навіщо займатися кимось, хто оперує
пляшками з молоком, а не каністрами
з бензином, адже політика – це мистецтво натиску”, – пише в маніфесті Мануела Ґретковська і представляє програмну декларацію, що корелює зі 40
заувагами, отриманими Польщею від
Комісії ООН з питань дискримінації жінок. Декларація є реакцією на негативні тенденції польського суспільства, що
помітні навіть іззовні. Засновниці партії
не прагнуть війни статей. Вони не збираються з чоловіками воювати, натомість хочуть діяти спільно з ними. Як
співіснують з ними в межах родинного простору, так можуть спільно діяти
і в просторі суспільному. Вони домагаються, щоб зрівнялися заробітки жінок
і чоловіків, щоби жінкам, які виховують
дітей і важко працюють вдома, перераховувалася половина пенсійних внесків чоловіка. Хочуть змінити санітарні
правила, щоб можна було організувати домашні дитячі садочки. Боряться за
право особистого й вільного планування та розвитку родини. Вимагають по-

Іґноровані ультракатолицькими правими, зраджені закомплексованими лівими, польські жінки опинилися в політичному вакуумі. Знеохочені партійними скандалами, знуджені ідеологічними суперечками, вони часто самі
уникають політики. „Наша Партія жінок насправді є партією людей, – каже
Ґретковська. – Можна лише шкодувати, що в Польщі лише сьогодні постає
партія людей, а не чергова партія ідеологів чи політиканів”. Жінки не хочуть
годувати потенційних виборців демагогією. Це не популістська партія. Вона не обіцяє довгострокових відпусток
по догляду за дітьми чи величезної фінансової допомоги матерям. Вона виступає за прискорення реформ. Вона
пропонує довготерміновий економічний та бюджетний план, з якого кожна сім’я, що хоче мати дитину, могла
б довідатися, в яких умовах доведеться
її виховувати. Жінки прагнуть створити
здорову модель суспільної політики, бо
– за їхніми словами – дешевше запобігати патологіям, аніж пізніше долати
їх наслідки. „Сучасна держава – це не
торт, з якого можна урвати свій шматок коштом інших груп. Це еластичний
механізм, який пристосовується до суспільних змін”, – каже Ґретковська.
„Партія жінок упродовж першого
року існування зосереджуватиметься
на розбудові польових структур. Нині по цілій Польщі працює вже 500 її
осередків. Згодом Партія стартуватиме у виборах до органів самоврядування, у виборах до Європарламенту
та польського Сейму. Мабуть, це буде непросто, адже польська політика
робиться дедалі агресивнішою і вимагає дедалі більших фінансових витрат.
Непросто буде також пробитися крізь
мур стереотипів і упереджень. Я уявляю собі скептичні посмішки не лише
політиків, але й мого найближчого чоловічого оточення: моїх друзів, сусідів
і співробітників. Уже чую їхні цинічні коментарі на кшталт: „краще не буде, та
принаймні веселіше”. Але згадую і слова Ґанді: „Спершу нас зіґнорують, пізніше висміють, потім почнуть бити, і лише після цього ми переможемо”. Тримайтеся, дівчата!”
Анна Коженьовська-Бігун,
Варшава

Коли ягнята не хочуть мовчати
Здається, нарешті щось розкололося, щось урвалося, щось вибухнуло.
Здається, нарешті скінчилося мовчання покірних ягнят, яким щораз більше обмежують суспільний простір, не
кажучи вже про простір політичний.
Польки почали кричати. І що гірше –
організовуватися. Бо немає в Польщі більшого лицемірства, ніж усе,
пов’язане зі ставленням до жінок.
Починаючи від брехливої просімейної політики, де людям замилюють очі
копійчаними допомогами, водночас
викидаючи 13 млн. доларів на будову нікому непотрібного Храму Божого
Провидіння – пам’ятника пихи й тріумфу Католицької церкви.
Починаючи від поліційних спроб відібрати в жінки право самій вирішувати,
народжувати чи ні, та самій опікуватися здоров’ям власних дітей.
Починаючи від економічних засобів, що змушують жінку залишатися
в нещасливому шлюбі, де її гноблять
і принижують, – лише задля підтримання суспільного міфу про „пріоритет родинних цінностей”.
І закінчуючи загальною ідеологізацією життя, що проявляється, наприклад,
в обмеженнях сексуальної освіти школярів, з одночасним збільшенням обсягу та обов’язковості освіти релігійної.
Скільки ще часу можна залишатися
жертвами християнського милосердя,
як його розуміють польські політики?
Пригадую перші масові демонстрації
проти рестрикційного протиабортного
закону. Сотні жінок і чоловіків протестували під вікнами парламенту і крокували вулицями Варшави. Це справді були сотні – але ніхто їх не помічав.
Ніхто не читав їхніх транспарантів. Ані
перехожі, ані – поза сумнівами – ті, хто
роз’їжджає в лімузинах із затемненими шибами, ані ті, що сидять у щільноо зачинених кабінетах, абсолютно відірвані від реальності, для якої творять
закони, заборони і накази. Аби щось
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Вероніка Марчук-Пазура:

„Українці не відчувають
ненависті до поляків”
Важко робити кар’єру в чужій країні?
Непросто, але мені пощастило, бо
я дуже рано почала тут працювати.
Мені тут пощастило більше, ніж удома. В Україні жінці зробити кар’єру
важко. А тут, мені здається, якщо
хочеш злитися з фірмою, з мовою,
з нацією, з людьми, – то не надто важливо, звідки ти є. Мені вдалося швидко
асимілюватись. Я полюбила польську
атмосферу, поляків – те, що для них
є очевидне, мені допомагало. Важко
тоді, коли ми хочемо дуже відрізнятися,
коли ми підкреслюємо на кожному
кроці свою окремість...
Але, з іншого боку, на батьківщині
кожен має своє товариське й сімейне
запліччя. В чужій країні людина ж здебільшого сама...
Так, це правда. Дуже допомогло те, що
я відкрита до людей і завжди їх любила
об’єднювати. Може, мені вдалося ще
й тому, що я була молодою – двадцять
один рік. Нині без підтримки своїх я не
змогла б повторити цей шлях, не витримала б. А тоді пощастило, оскільки
фірма, в якій я почала працювати,
була пов’язана з Україною. Важко
розпочинати кар’єру, коли починаєш
влазити туди, куди навіть своїх не впускають. А я починала в такому місці, де
без нас фірма не змогла б працювати.
Це була польська будівельна фірма,
яка будувала банки в Україні, Росії
та Білорусі. Ми були їм потрібні. Коли
ж я поступила на юридичний факультет, то вже не виділялася серед поляків.
Звичайно, для жінки родина найважливіша. Я заплатила за еміґрацію
високу ціну – десять років нелегкого
життя і немало здоров’я.
Ви зараз працюєте також як кінопродюсер. Які фільми ви продукуєте?
Це лише один із моїх фахів, бо на
продюсера не можна вивчитися,
а лише можна навчитися ним бути.
Перший фільм, який продюсувала наша фірма СТІНҐ – це „Штос” Олафа
Любашенка, 1997 рік. Пізніше був
художній фільм, більше знаний у світі,
ніж у Польщі, – польсько-чеська стрічка „Всі мої близькі” про сера Вінтона.
Дуже цікава історія на документальній
основі: під час Другої світової війни
один англійський чиновник з посоль10

ства врятував цілий вагон єврейських
дітей. Ми також робили дуже довгий
серіал для комерційного телебачення.
Робимо рекламні фільми. Але нашим
найважливішим фільмом є „Ненаситність” за мотивами Віткаци. На жаль,
у цьому випадку задоволення ми отримали лише артистичне, а не фінансове.
Минулого року я продюсувала фільм
молодого режисера, який все життя займався off-кіном, і який рік тому переміг у Ґдині на фестивалі off, отримавши
головну нагороду. Я кажу про Пйотра
Матвійчика. Ми випродукували його
стрічку „Сором”. Прем’єра відбулася
на фестивалі „Ера – Нові горизонти”
у Вроцлаві, і ми здобули там головну
нагороду. Зараз знімаємо серіал для
TVP1 та організуємо концерт групи
Океан Ельзи у Польщі. Наша фірма
невелика, ми працюємо від проекту
до проекту. Якщо трапляється щось
близьке за духом і виникає бажання це
зреалізувати – реалізуємо, але ми не
живемо тільки з цього.
А чи в Польщі можна взагалі вижити
з фільмів?
Можна, якщо дійсно присвятитися
цьому й мати в активі декілька проектів. З малою фірмою це ризиковано.
Коли є кілька проектів, серед яких один
– суто комерційний, це може принести
прибуток. Але якщо в тебе лише один
проект, то все може скластися так, як
трапилося з нами: ми сподівалися заробити на „Ненаситності”, але закінчилося тим, що довелося ще й доплачувати. Це важко передбачити, з фільмом ніколи не вгадаєш. Звичайно, можна
працювати для телебачення, але це не
зовсім творча робота.
Чим займається Товариство Акторів
Кіно і Телебачення, яке Ви очолюєте?
Це краще назвати Гільдією Кіноакторів, бо в Україні відповідником цього
Товариства є саме Гільдія Кіноакторів.
Це організація колективного управління. Вона захищає права акторів у найширшому розумінні. Польський закон
про авторське право вимагає, щоб
гонорар за прокат чи ротацію творів
передавати і стягувати за посередництвом організації колективного управління. І ми є саме такою організацією,
котра з усіма телерадіомовниками,

кабельним телебаченням, з кожним,
хто користається об’єктами авторського права, підписує угоди і стежить,
щоб за кожну ретрансляцію акторам
платитося. Нашою специфікою є телебачення і кіно, цим ми відрізняємося від
старшої організації Об’єднання акторів польських сцен. З одного боку вона
є нашим конкурентом, але з іншого
– спеціалізується в театральних справах. Серіали, кіно, телевізійні фільми
потребують дещо іншого підходу.
Наша гільдія часто організовує благодійні акції. Також у нас є клуб актора.
Займаємося різними ініціативами.
Передусім ми хочемо брати активну
участь у всіх законодавчих ініціативах
і дбати про те, щоб професія актора
мала свій ранґ і вагу.
Чи користуєтеся Ви в роботі своїми
українськими контактами?
Ми дуже тісно співпрацюємо з Гільдією
кіноакторів України. Разом складаємо
різні проекти. Україна часто використовує наш досвід. Колись ми організували спільний благодійний матч,
у якому грали польські актори з українськими. Прибутки з нього передали
для незаможних дітей. Зараз подібне
хочемо зреалізувати в Україні. Двічі
ми влаштовували спільні конференції.
Завдяки цим контактам є можливість
показувати багато польських фільмів
в Україні. Справді багато. А українці
дуже люблять польське кіно. Я вже декілька разів виступала на телебаченні,
де дуже часто повторюють наші передачі. Наша „Ненаситність” у Польщі не
отримала жодної нагороди, а на міжнародному кінофестивалі STOŻARY
в Києві аж чотири: Цезар Пазура – за
вклад, дебютант Міхал Левандовський
– за головну роль; а ще – нагороди за
другий план і за костюми. Наш фільм
узагалі отримав найбільше нагород,
а це був міжнародний фестиваль. На
сьогодні ми більше зробили для Польщі
в Україні, ніж для України тут. Зараз ми
також хочемо об’єднати наші бази даних кіноакторів. Крім цього, ми вчимо
наших колег з України, як діяти, щоб
український парламент прийняв такий
закон про захист прав акторів, який
вже є в Польщі. Маємо теж дуже добрі
контакти з Білоруссю та в Росії. Саме
зараз їдемо на подібний благодійний
матч із росіянами. Принагідно плануються зустрічі „бізнес-бізнес”, „митці-митці”. Мені дуже залежить, аби
нав’язати там якнайбільше контактів.
Колись бувало важко і я, прокинувшись зранку, запитувала себе: хто
я; яка моя мова; чому я тут; може,
краще втекти додому?! Зараз я знаю,

ВЕРОНІКА ОЛЕНА МАРЧУК-ПАЗУРА
Народилася 1971 року в Києві. Юрист і кінопродюсер,
акторка. Випускниця Факультету права й адміністрування
Варшавського університету. Співвласник канцелярії радників
„Анверо“, директор Товариства акторів кіно й телебачення,
віце-голова Фундації Арт-спорт, голова продюсерської фірми
„Стінґ комюнікейшн“, голова Товариства Друзів України.
Активний діяч українського середовища Польщі.

Чи Ви думали колись про польськоукраїнську копродукцію? Разом це
майже 100- мільйонний ринок...
Я дуже хотіла би, але українського
кінематографу зараз майже взагалі не
існує. А така копродукція має сенс тільки тоді, коли проект не є суто комерційним, а коли дійсно можна зробити
щось доброго для Польщі й України.
Донині ще не трапилося такої нагоди.
Щойно Помаранчева революція розбудила в Польщі справжнє зацікавлення Україною. Сподіваюся, незабаром
можна буде про це думати, оскільки
недавно отримали три цікаві сценарії
від Георгія Делієва з Одеси.

якусь ідею чи отримати інформацію,
знайти партнера чи просто про щось
довідатися – мав куди піти. Сьогодні
немає такого місця, де поляки й українці могли б зустрітися й подискутувати,
послухати концерт чи купити книжку,
посидіти, відчути Україну. Зрозуміло,
зараз ми щойно організовуємося
і будемо шукати кошти на все це. Але
можливості є. Крім того багато поляків
нами зацікавлені і хочуть допомагати.
І, очевидно, з цим пов’язана ідея створити український ресторан, українську
кухню, бо всі знають рецепт „через
шлунок до серця”. Плануємо поширювати культурницьку діяльність і все, що
з цим пов’язане: презентації книжок,
концерти, фільми, театр. І економічні
справи також. Ми хочемо підписати
договори з фірмами, що працюють
і в Польщі, і в Україні, і потребують
різноманітної підтримки. Ми також будемо братися за допомогу українцям,
бо хочемо, щоб вголос говорилося
про наші проблеми. Всі декларують,
що люблять українців і хочуть нам
допомагати, але тільки ми знаємо, як
важко, наприклад, відкрити звичайну
візу до Польщі. Ніхто про це тут не
розповідає. Треба кричати, щоб тебе
почули. Незабаром почне діяти наша
сторінка www.tpu.org.pl.

Саме Вас вибрали головою Товариства Друзів України. Як виглядають
Ваші плани в цій організації?
Нашою найбільшою мрією є створити
місце, яке можна буде назвати українським центром (культурно-економічної
інформації i дій) і об’єднати людей, які
хотіли б рекламувати Україну та брати
участь у проектах, пов’язаних з Україною. Щоб кожен, хто хоче продати

Що змінилось у ставленні до українців у Польщі після входу Польщі до
Євросоюзу?
Після входу до Євросоюзу введено
візи, раніше приїхати до Польщі було
неважко. А тепер з року в рік – щоразу важче, і справа не у вимогах, які
поставив Польщі Євросоюз, а лише в
інтерпретації законів чиновниками. Ці
люди взагалі ніби зачинилися перед

для чого я тут – я просто такий провідник між нашими країнами. Я можу це
робити. Це справляє мені велику приємність. Колись я втікала від українців
підсвідомо, бо не хотіла приєднатися
до них і відірватися від поляків. Але зараз я так міцно закоренилася тут, що
цього не загублю. Польщі вже не загублю – і зрозуміла, чого мені бракує:
я хочу, щоб моє українство проявило
себе. Тепер будь-що роблячи – чи як
продюсер, чи як юрист, – я намагаюся,
щоб це було пов’язане з Україною. Бо
це мій шанс, моя специфіка, моє призначення.

українцями, на відміну від офіційної
польської політики, що декларується
як проукраїнська. Нормальні люди
дуже добре ставляться до українців,
і українці навіть дивуються цьому.
Українці вже розчаровані Помаранчевою революцією, а в Польщі постійно
ще живе її відгомін. Я дуже щаслива,
що наша революція відбулася, і завдяки їй змінилося бодай ставлення
поляків до українців. Раніше я просто
втомлювалася постійно пояснювати,
що українці не відчувають ненависті
до поляків. Дуже важко було боротися
з цим стереотипом. А зараз тут справді
добра атмосфера для України і це треба використати. Мені здається, поляки
зрозуміли, що Україна – найближчий
сусід, який також має амбіції приєднатися до Євросоюзу.
Той факт, що Ваш чоловік є відомим
польським актором, допомагає чи заважає Вам у професійній і суспільній
діяльності?
В роботі мені це, очевидно, не заважає. Багато разів він мені допоміг
нав’язати якісь контакти, бо, звичайно,
краще, коли це робить відома людина.
Але в суспільно-політичних справах
– часом заважає. Заважає тоді, коли
йдеться про мою кваліфікацію. Просто
мушу доводити по декілька разів, що
таки вмію – так було в університеті, так
було на посаді радника. Ясна річ, у світі шоу-бізнесу, коли я попрошу чоловіка, щоб він задзвонив комусь і домовився про зустріч, – це дієвіше, і цього не
можна недооцінювати. Я щаслива, що
його знають також в Україні, і це може
нам трохи допомогти. Таку популярність треба просто використовувати
для доброї справи...
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Домашній ангел:
жінка у вікторіанській
літературі
„Чорт забирай! – гукнула герцогиня“. Існує
анекдот про молодого письменника, який так
прагнув привернути увагу читача, що почав свій
роман з цих дивних слів.
Агата Крісті
Побачивши в тринадцять років цю
фразу в одному з оповідань Агати
Крісті, я не зовсім зрозуміла, у чому
ж анекдотичність. Ну, не стрималася
герцогиня, ну, вилаялася собі в пориві злості, що дивного? Але читачі вікторіанської епохи думали дещо інакше. Від герцогинь в той час такого не
очікували. Від добропорядних романних героїнь – тим більше. Вони мали
поводитись як леді, навіть потрапивши у найскрутніше становище. Мали
бути для читачок моральним взірцем
покірної дружини і матері. Мали бути
ангелами – прекрасними, безтілесними, жертовними. В них не було амбіцій,
власного майна, серйозної професії. Їх
не можна було уявити з нежитем, в обіймах коханця чи на велосипеді. Навіть
подумати про їхні ноги, старанно приховані під криноліном, було жахливим
несмаком. Недаремно Вірджинія Вулф
у 1931 році написала, що найперше
завдання англійської письменниці –
вбити цього вікторіанського „домашнього ангела”...
Королева Вікторія, яка вступила на
британський трон 1837 року, була
владною жінкою. Але вона також була
і вкрай консервативною жінкою, тож
усю владу спрямувала на те, щоб навести в країні порядок після розгульного царювання Георга IV. На зміну бучним бенкетам, полюванням, фліртові
та дендизму мали прийти простота,
побожність, сімейні цінності й традиційний пудинґ на сніданок. Політикою
займався уряд. Вікторія ж присвятила
себе родині й турботі про моральність
англійців. І хоча її чоловік, принц Альберт (не король!), за титулом і статусом був однозначно нижчим від дружини (згадайте маленького смішного
короля і велику грізну королеву з „Аліси в країні чудес” – вони не просто
так з’явилися у Керрола), офіційні літописці прославляли смиренність і по-

вікторіанського суспільства аж до початку ХХ століття. Не останньою чергою вони вплинули на літературу, яка
в ту епоху мусила радше не розважати, а постачати читачам знання про
соціальні норми, описувати взірці моральної поведінки. А оскільки в Англії
ХІХ століття доньки аристократів і буржуа були позбавлені більшості майнових та громадянських прав, освіту
отримували вдома й професії не мали,
– шлюб був для них чи не єдиною прийнятною кар’єрою. Тож ідеальна жінка
у вікторіанській літературі – це насамперед турботлива й самовіддана дружина й мати, „домашній ангел”. Цей
образ був детально промальований
у однойменному вірші Ковентрі Патмора (1854 р.) і став просто суперпопулярним серед вихователів і священиків, що потурбувалися, аби кожна
дівчинка з порядної родини цей опус
прочитала. Патмор не пошкодував
найрожевіших тонів:
Задовольняти свого чоловіка –
Найвища насолода для дружини.
Як пристрасно, віддавши всю себе,
Виконує вона його бажання.
І навіть якщо він необережно
Образою уразить її серце,
Їй делікатність ніжна не дозволить
І найтихішим словом дорікнути.
Із всепрощенням в лагідних очах
Чекатиме вона, доки сумління
Не змусить його вимовить: „пробач” –
І навіть тут візьме вину на себе...

Королева Вікторія була вкрай
консервативною жінкою.

кору Вікторії перед чоловіком. Одна
з типових легенд розказує, що після
якоїсь родинної сварки принц Альберт,
грюкнувши дверима, зачинився у своєму покої. Незабаром у двері постукали. „Хто там?” – спитав Альберт і у
відповідь почув: „Королева Англії”. Він
не відчинив. Постукали знову – принц
повторив питання. Цього разу Вікторія
сказала: „Ваша дружина, сер”, і була
люб’язно допущена в покій, щоб мати
змогу попросити пробачення. Цей епізод повинен був показати всім англійським жінкам, що кожна з них, навіть
королева, – це насамперед дружина.
Після Альбертової смерті Вікторія навіть відмовилася носити корону: її голова відтепер була завжди прикрита
очіпком вдови.
Такі консервативні уявлення про жіночу роль міцно закріпилися в ідеології

І так далі. „Домашній ангел” мав бути покірним і самовідданим, співчутливим та жертовним, набожним і цнотливим. Одне слово, як саркастично
зауважила Вірджинія Вулф, „якщо на
обід подавали курча, дружина мусила
взяти собі крильце, якщо десь дув протяг – мусила сісти на ньому”. Водночас
чоловік виконує роль оборонця, захисника, керманича, наставника (крім того, у пригодницькій літературі він ще
повинен постійно рятувати бідолашну
дівчину-жертву, над якою нависла загрозлива тінь якогось графа Дракули
чи професора Моріарті). Але ким вікторіанський чоловік був насправді –
дасть ліпше уявлення перша частина
трилогії „Сага про Форсайтів” із дуже
характерною назвою „Власник”.
Тож не дивно, що пошуки нареченого, залицяння, заручини та у фіналі
– омріяний шлюб – були одними із найпопулярніших мотивів вікторіанського
роману. Джейн Остен, письменниця
хоч і до-вікторіанська, але впливова
13
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протягом усього ХІХ століття, розробила цей сюжет чи не найкраще. В усіх
її романах шлюб – це така собі винагорода для чемних і добропорядних
дівчаток. Вони, звісно, можуть побути
свавільними на початку, але зрештою
розуміють, що найліпше для них – це
взяти під контроль свої примхи, дисциплінувати почуття, загнуздати дитячу
грайливість. Пройти всі випробування і
лишитися чистими. І тоді на сцені неодмінно з’явиться... ну, не принц, але
принаймні полковник із кількома тисячами річного прибутку. І обов’язково
– маєтком.
Бо дім – це основне середовище існування вікторіанської жінки. „Великий” світ – урядові коридори, бізнесові контори, судові зали, порти, поля
битв, борт судна, а тим більше – якісь
Галапагоські острови – не для неї.
Можна заперечити, що три подруги з роману „Троє в човні” Джерома
К. Джерома доволі активні та самостійні – подорожують без чоловічого
супроводу, ба, навіть вміють веслувати! Але це все-таки кінець століття, ко-

ли емансипаційні рухи набирають сили. До того ж – згадайте завершення:
та сама ідилічна сцена домашнього
затишку: чоловіки вмиротворені жіночою присутністю, жінки ніжно дбають
про їхні синці та ґулі. Home, sweet home! Отже, вікторіанська жінка панує
у вітальні, кімнаті для чаювань, бальній кімнаті; доглядає за садом, ходить
до церкви, турботливо схиляється над
дитячим ліжечком і безкінечно перераховує столове срібло (одначе вікторіанську спальню не варто навіть
намагатися собі уявити). За інтелектуальну роботу їй так само не варто
братися: один відомий поет-лауреат
цілком серйозно відмовляв Шарлотту
Бронте від літературної творчості лише тому, що вона жінка – „а жінкам
від природи відмовлено у здатності глибоко проникнути в суть речей”.
(До речі, через такі уявлення багато
вікторіанських письменниць були змушені брати чоловічі псевдоніми, щоб
їхні твори сприймали серйозно; найвідоміші приклади – ті ж сестри Бронте та Джордж Еліот).

Жінка є неконкурентною
через свою
репродуктивну функцію
коментарій

Якщо говорити про права жінок в Україні, то на сьогоднішній день здійснена експертиза всього законодавчого аспекту прав жінок, тобто, здійснена експертиза
законодавства, пов’язаного
з працевлаштуванням, експертиза Кодексу законів про
працю. Здійснено ряд поправок із урахуванням ґендерного чинника. Але наявність
законодавчих актів, які відповідають Декларації про права
людини, ще не означає, що в Україні ці механізми діють.
Жіноцтво – надзвичайно різноманітна та диференційована спільнота. В ній можна виділити тих, хто займається винятково домогосподарством, чи тих, хто робить кар’єру. Попри те, що в Україні існують жіночі організації, ми не можемо сказати, що вони мають реальну політичну силу чи політичну владу. Але позитивним є те, що формується прошарок
осіб, які називають себе бізнесвумен, тих, хто складає мистецьку еліту, частину економічної та політичної еліт. Власне
вони дійсно давно вже усвідомили, якою мірою ставлення до
ґендерного підходу має сенс, і якою мірою цей світ все ж таки є чоловічим.
Якщо ви молода жінка і хочете працювати, вам дуже
швидко доведеться пересвідчитися, що вас не приймуть на
роботу, якщо на таку саму посаду претендуватиме чоло14

Усе ж, що не вписувалося в ідилічну
картинку родинного щастя, здебільшого уявлялося вікторіанцям як хворобливе відхилення. Героїня Діккенсового роману „Великі сподівання” – така
собі місс Хевішем – після того, як її кидає наречений, просто божеволіє. Для
неї зупиняється час – роки минають,
а вона все ходить ув обірваній весільній сукні довкола решток весільного
пирога, поїдженого червою. Життя без
шлюбу просто не існує...
Відомі феміністичні дослідниці літератури ХІХ століття Сандра Ґілберт
і Сьюзен Ґубар писали, що тогочасні
письменники мислили протилежностями. Тобто все, що не вписувалося
в уявлення про домашнього ангела,
демонізувалося й очорнювалося. Це,
до речі, дуже добре підмітив Джон
Фаулз. У його „Коханці французького лейтенанта” – блискучій стилізації
під вікторіанський роман – суспільство
наклеює героїні ярлик аморальної „коханки” лише тому, що та виявляє достатньо нахабства, щоб гуляти на самоті, замість сидіти вдома! Вікторіан-

вік. Якщо буде конкуренція, вам скажуть: „Ви ж захочете вийти заміж, ви захочете народити дитину”. А жодна організація не зацікавлена у соціальних виплатах. Отже, жінка стає
неконкурентною через те, що вона здійснює репродуктивну функцію. Крім того, ми не можемо сказати, що існує реальна [кримінальна] стаття, за якою можна подати позов за
сексуальне домагання, а це взагалі нонсенс. І про це в Україні ніхто не говорить. Я не бачила жодної публікації в пресі,
де піднімалося б питання про сексуальні домагання. Складається враження, що взагалі цього не існує. Як при Радянському Союзі не існувало сексу, так в Україні не існує і сексуального домагання.
Проблем, пов’язаних з ґендерною нерівністю надзвичайно багато. Це економічні аспекти, а також жіноче безробіття, навіть пільги, які жінки мають в Україні з догляду за дитиною, наприклад. Зокрема, жінка може дозволити собі шість
років виховувати дитину вдома. Тобто, три роки держава
оплачує догляд дитини, а далі відпустку можна продовжити,
якщо дитина потребує опіки. Уявіть собі, що жінка щонайменше три роки відірвана від суспільного життя (або й усіі шість років), потім вона повертається на ринок праці, некваліфікована, із втраченою саомооцінкою. Додайте другу
дитину – отримаєте дванадцять років. Потенційно жінка не
в змозі стати конкурентною. Це перший момент.
Наступний момент пов’язаний з можливістю жінки робити професійну кар’єру та із суспільним ставленням до цього. В нашому суспільстві існують чіткі стереотипи у сфері
освіти. Ми можемо говорити про те, що є сегрегація ринку праці. Наявні універсальні, цілком чоловічі і цілком жіночі сфери. Якщо проаналізувати питання заробітку у сферах, які фінансуються з бюджету, і де здебільшого працюють жінки (а це передовсім освіта й медицина), то вони не
є прибутковими, а, отже, жінки менше заробляють і менш
конкурентноспроможні в сенсі фінансового самостійного
утримання.

Текст: Ольга Радомська, Київ | Ілюстрації: The Library of Congress

ські автори ставили героїнь між вибором „або-або”. Або ангел – або повія.
Або дружина – або божевільна. Згадайте основну пару жіночих персонажів у „Ярмаркові марнославства” Теккерея: Беккі Шарп, протиставлена Емілії Седлі. Амбітна авантюристка проти
втілення доброчесності й порядності.
Коханка проти цнотливої нареченої.
Акторка з безкінечним набором масок
проти чесного, відкритого, завжди однакового обличчя. „Зозуля”, що скидає дитину годувальниці, проти ніжної
і турботливої матусі. А також – яскрава
особистість проти доволі бляклої, зате моральної панночки. Беккі – один із
найжвавіших і найцікавіших персонажів. Така небезпечна жінка водночас
і приваблювала, і лякала вікторіанців,
тож у фіналі автор усе одно її карає,
а доброчинну Емілію винагороджує
за всі страждання. Але Теккерей – це
ще ускладнений випадок. Більшість же
моралізаторських письменників, чиї
імена вже призабулися, змальовували
„поганих” героїнь однозначно брудними, зіпсутими, розбещеними. Дуже

часто у цій ролі поставала повія – символ усіх страхіть вікторіанця, який, тим
часом, доволі часто користувався її послугами.
Звісно, усе описане тут має численні винятки і стосується радше літератури посередньої, забутої і полишеної
після критичних романів Томаса Гарді, Девіда Лоуренса, Вірджинії Вулф
і багатьох інших пост-вікторіанців ХХ
століття. Більшість найталановитіших
і найскладніших вікторіанських письменників (особливо письменниць) зображували жінку набагато більш реалістично. У романі „Джейн Ейр”
Шарлотти Бронте героїня бореться за
елементарне право на власну волю
і гідність. „Міддлмарч” Джордж Еліот
Вірджинія Вулф назвала „одним із небагатьох англійських романів для дорослих жінок”. У славетних романах
Діккенса можна зустріти вражаючі
сцени насильства щодо жінок нижчого
класу, а повії, зображені в нього, – це
найчастіше жертви соціальної несправедливості, а не „темні двійники” домашніх ангелів.

Ще одна складна проблема, про яку майже не говорять,
хоча в Україні вона дуже пекуча – проституція та торгівля жінками. На тлі економічних негараздів питання торгівлі
людьми (а в більшості випадків – це саме торгівля жінками)
набрало колосальних масштабів. Ми можемо говорити, що
проституція є однією з „престижних” професій, на яку орієнтуються підлітки (згідно з деякими дослідженнями). На їхню
думку – це професія, про яку можна мріяти!
Наступна сфера – жіноче насильство, вірніше, насильство в стосунку до жінок. У нас відсутні відповідні заклади
реабілітації. Окрім фізичного насильства, варто говорити
про психологічне насильство. Коли жінка, що перебуває на
утриманні чоловіка, фактично є його власністю.
Але ключові моменти – це правничий аспект і політика.
Квота на жінок-політиків у Радянському Союзі була чітко
встановлена: до 8 %. За роки незалежності ми так і не перевищили поріг 8-12 % представництва жінок у парламенті.
Дехто вважає, що квотування – не надто ефективний крок,
але на мою думку, він необхідний.
Але хто може відстоювати чиїсь права? Ми кажемо, що
та чи інша група сама захищає свої інтереси: бізнесмени та
підприємці захищають власні права, вони прагнуть до влади, прагнуть свого представництва в парламенті. Наші жінки
не захищають своїх інтересів, оскільки вони не прагнуть до
такого представництва.
Ситуація, яку ми маємо зараз, частково нагадує ту, яку
американці мали в 50–60-х роках, коли суспільство орієнтувалося на те, що жінка – це домогосподарка, жінка – берегиня домашнього вогнища і взагалі особа, яка опікується
дітьми, чоловіком і має власний будиночок з машиною десь
за містом. Це ідеал, який нав’язувався як поп-культурою, так
і самим життям, і це мало бути вершиною жіночих устремлінь. Саме тоді, в 50–60-ті, визріло велике розчарування
в такому „ідеалі”, і Бетті Фрідан написала свою „Загадку
жіночності”. Ми повинні спочатку розчаруватися в цьому,

зрозуміти, що це глухий кут, куди ми добровільно ідеологічно вмонтовуємося.
Чоловікам вигідно, щоб у них були безмовні, безправні
жінки, оскільки людина, яка не має прав, легше піддається
керуванню. Це не означає, що наші жінки не керують. Але
пропорції, які існують в нашому суспільстві, не дозволяють
сказати, що в нас є ґендерна рівність.
Щодо неурядових організацій, то в Україні реалізується одна з програм ООН із ґендерного рівноправ’я. Розроблена ціла освітня програма, що дуже доречно, позаяк нав’язування стереотипів починається безпосередньо
в школі. Згадайте класичну цитату „мама мила раму”. Не
тато мив раму, мив вікно, а саме мама. Що повинна робити мама, і що робить тато, – уявлення про це закладаються
в школі. Ця програма була тривалою та надзвичайно суттєвою. Наявне представництво – Ґендерна асоціація, яка знаходиться в Харкові. Вона займається здебільшого видавничою справою, влаштовують різноманітні диспути, семінари,
організовують навчання. Ті організації, які я знаю (йдеться
саме про ґендерні організації), спрямовані на просвітницьку діяльність.
А жіночих організацій в Україні багато. Наприклад: „Жінки України”, „Жінки в освіті і науці”, однак реальних здобутків мало. Читаються спецкурси у вищих навчальних закладах. Було здійснено експертизу підручників початкових
класів. Видано книгу „Основи теорії ґендеру” при підтримці ООН. Але все це дуже маленькі кроки, реальної програми немає. Тобто, не можна сказати, що взагалі нічого не робиться, але робиться недостатньо. І не потрібно перекладати провину на когось – усе залежить від активності самих
жінок.
Ірина Чудовська-Кандиба,
доцент кафедри галузевої соціології факультету
соціології та психології
Київського НУ ім. Тараса Шевченка
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Аромати речей та епох:
коротка історія парфумів
Аромат є найтривкішим і водночас
наймінливішим культурним кодом, що відбиває
атмосферу епохи. Враження від запаху тремке
й невагоме, проте так глибоко пов’язане
з людськими емоціями, з пам’яттю і уявою, що за
історією ставлення до ароматів можна вивчати
історію та культуру цілої доби.
Культурні смисли запаху дуже рухомі, вони формуються під впливом
багатьох чинників, відображають історичні та соціальні обставини, наукові
відкриття, етикет і парфумерну моду,
а часом і політичні зміни. Кожна епоха творить свою міфологію ароматів
і дарує їм нове смислове наповнення.
Історія запахів веде початок із глибини тисячоліть: найдавніші писемні
джерела вказують на використання
ароматичних речовин ще 5-6 тисяч
років тому. Від давніх часів аромати
наділяються магічними властивостями
та символічним значенням; людство
звертається до неба мовою запахів, що покликані стати містком між
сферою божественного і людського.
Хоч би як різнилися релігійні уявлення у тих чи тих народів, їх об’єднує
переконаність у тому, що „запашні”
дарунки богам – найкращий спосіб
виразити своє поклоніння. Давні єгиптяни тричі на день приносять курильні
жертви богові Сонця: на світанку
– ладан, опівдні – мирру, пополудні
– куфі. У Вавилоні халдеї, за свідченням Геродота, щороку спалюють на
честь Ваала ароматичні речовини
на тисячу талантів. Юдейські жерці
вдень і вночі палять пахучі смоли перед завісою ковчега. У християнських
храмах (зокрема у православних)
кадіння досі є неодмінним атрибутом
богослужіння.
У ранніх культурах використання
ароматичних речовин має передусім
сакральне значення. З розвитком цивілізації, з розбудовою міст і розширенням торгівельного та культурного
обміну аромати поступово проникають у побутову сферу. Антична культура закріплює запашні речовини
у медичній та гігієнічній практиці, вони
стають атрибутом розкоші, служать
засобом естетичного оформлення
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тіла. У Стародавній Греції періоду IV–І
століть до н.е. особливого розвитку
досягає використання духмяних олій
та есенцій із косметичною метою. До
речі, багато назв ароматичних речовин, що їх уживаємо дотепер, мають
давньогрецьке походження (ладан,
мирра, стиракс, фіміам, цинамон)
і дійшли до нас саме завдяки еллінам.
Стародавній Рим переймає у Греції
культуру використання ароматів,
а у Єгипту – практику тілесної гігієни
й парфумування. З’являються спеціалісти-парфумери, які займаються
виготовленням ароматичних речовин,
запахи набувають дедалі більш естетичного та гедоністичного значення.
Однак із занепадом Римської імперії
у V столітті це особливе ставлення до
ароматів у Західній Європі на багато
століть зникає.

Повернення косметики і парфумів
За доби середньовіччя запахи
відіграють другорядну роль у релігійному, соціальному та культурному
житті. Використання ароматичних
речовин – порівняно з попередніми
епохами та орієнтальними народами – у багатьох аспектах обмежене
і нерозвинене. Якщо у християнській
практиці зберігається запозичене
з юдаїзму застосування ароматичних
курінь під час літургій, то у побутовій
сфері панує тотальна нечутливість до
запахів. Лише з хрестовими походами між 1096 та 1291 роками, коли
відновлюються втрачені контакти
з ісламським світом, до Європи повертаються косметика і парфуми.
Хрестоносці привозять із Єрусалиму
на південь Франції жасмин і троянди,
з яких вчаться виготовляти духмяні
олії, а у ХІІ столітті європейці переймають у арабів технологію дистиляції спирту. У цей час використання

ароматичних речовин має передусім
естетичне значення і вказує на належність до суспільної еліти. Від ХVІ
століття, коли духмяні олії починають
розчиняти в алкоголі, в Європі набувають поширення перші парфуми
у сучасному значенні слова. Парфумерія виділяється як автономна
галузь, якою раніше займалися аптекарі та перукарі.

Захист їх від чуми та холери
Зміни у ставленні до запахів зумовлені також епідеміями, що кілька
століть спустошують Європу. Люди
вірять, що ефірні олії гвоздики, базиліка, мирту і розмарину здатні захистити їх від чуми та холери. Аж до відкриттів Пастера (1883) вчені пишуть
про шкідливий вплив поганих запахів
на людський організм і радять використовувати аромати для боротьби
з хворобами. З чумою пов’язується
ще один аспект – страх перед водою. Вважається, що під час миття
відкриваються пори тіла, через які
в організм може потрапити хвороба,
тому використання ароматів отримує
ще одну важливу функцію – гігієнічну.
Це, своєю чергою, визначає тривалу
епоху в історії парфумів, позначену
домінуванням важких ароматів тваринного походження, здатних заглушити запах немитого тіла.

Париж – зосередження бруду,
смороду і нечистот
Від середини ХVІІІ століття у сприйнятті та інтерпретації запахів відбувається своєрідний переворот. Зростає
колективна чутливість до запахів
різного походження; потреба гігієни
та чистоти стає дедалі актуальнішою.
В історії ароматів починається найцікавіший період, коли разом зі зміною
ставлення до запахів змінюється їх
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значення в культурі. І не останню роль
у цьому відіграє густа атмосфера великих міст Західної Європи.
Першими, хто відчув потребу мити
й прибирати свої міста, стають англійці. До середини ХІХ століття вони були
чи не єдиним зразком для решти європейців у практиці особистої гігієни та
чистоті простору міста. З усіх міст континентальної Європи у цьому аспекті
найбільше вражав Париж XVІІ–ХVІІІ
століть – центр моди, наук та мистецтв
і водночас зосередження бруду, смороду і нечистот. Тут неможливо стриматися, щоб не процитувати уривок із
роману „Запахи” (його ще перекладають як “Парфумер”) німецького постмодерніста Патрика Зюскінда, який
подає далеко не перебільшену картину Парижа ХVІІІ ст.: „Вулиці смерділи
гноєм, задвірки – сечею, коридори
– гнилим деревом і щурами, кухні –
затхлою пилюкою, спальні – масними
простирадлами, вологими перинами
та різким солодкавим духом нічних
горщиків. Із камінів смерділо сіркою,
з чинбарень – їдким лугом, з різниць
– пролитою кров’ю. Люди смерділи
потом та невипраним одягом, з їхніх
ротів смерділо гнилими зубами, із
шлунків тхнуло цибулею, а від тіл,
якщо вони були вже не зовсім молоді,
– старим сиром, кислим молоком та
гнійними болячками. Смерділи річки,
смерділи майдани, церкви, сморід

стояв під мостами і у палацах. Селянин смердів, як священик, підмайстер
– як майстрова дружина, смерділо
все дворянство, навіть король – як хижий птах, а королева – як стара коза,
і то влітку й узимку”.
У ХVІІ–ХVІІІ століттях парфумерна і косметична галузь у Франції
переживає піднесення. Французькі
аристократи з великою недовірою
ставляться до миття (єдиний ритуал,
якого дотримувався Король-Сонце,
– це споліскування рук винним спиртом), однак щедро поливають себе
парфумами, використовуючи міцні
та інтенсивні аромати тваринного походження (амбру, мускус, цибетин).
Однак з кінця „старого режиму” уявлення про гігієну змінюються, і в історії
ароматів починається „романтичний”
період – акцент переноситься на
флоральну символіку, і ніжні, прості
квіткові аромати ледь не на ціле століття визначають запахову атмосферу
епохи.

Аромат політики
У багатому на події ХІХ столітті
у Франції, де тісний зв’язок моди та
культури сприймається як давня традиція, парфумерні смаки залежать
ще й від політичних перипетій. Від
часів Людовіка ХVІ і аж до початку ХХ
століття рослинні запахи цінуються незрівнянно вище, ніж усі решта. Однак

в період Директорії та Першої імперії
мускус і амбра переходять в короткий наступ (що пояснюють любов’ю
Наполеона до „старого режиму”).
Після революції 1830 року ситуація
змінюється: початок Реставрації ознаменований остаточним переходом
до легких квіткових парфумів, які
закріплюються за сферою „жіночого”. В Англії у цей час вікторіанська
мораль також нав’язує скромність
і відмову від інтенсивних ароматів.
Водночас відбувається зміна уявлень
про жіночі та чоловічі запахи у парфумерії. Чоловіки перестають користуватися парфумами, що маркується
як нова культурна норма, символічна
проекція чесності й порядності. (Лише
в кінці ХІХ століття естетика європейського декадансу створить образ
чоловіка, якому притаманні риси
жіночності: витонченість, емоційність,
чутливість. Це знаменуватиме й повернення парфумів у чоловічий світ.)
Зміна уявлень про запахи пов’язана
з формуванням нового образу – дівчини-квітки. Жінка починає асоціюватися з квіткою – ніжною, невинною,
слабкою та прекрасною. Строгість
офіційної моралі та стриманість у тілесних знаках породжує цілу сексуальну стратегію, в якій важливе місце займають запахи. Поклик аромату стає
тонким і невловимим елементом жіночої поведінки, не порушуючи при цьо-

Є свіжі запахи, немов дітей тіла,
Є ніжні, як гобой, звитяжні, молодечі,
Розпусні, щедрі, злі, липучі, як смола,
Як ладан і бензой, як амбра й мушмула,
Що опановують усі безмежні речі;
В них – захват розуму, в них почуттям – хвала.
Шарль Бодлер
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більше не оточена загадковими ароматами квітів, вона являється у всій
тілесності своїх запахів, що йдуть від
волосся, шкіри, дихання:
Здіймався дикий, хижий аромат
З її волосся, начебто з кадила,
Що в нім ятряться молодощі й сила;
І плаття, чи муслін, а чи блават,
І плоть її благословенна й чиста –
Все пахло, наче шкіра хутряниста.
(уривок із сонету „Аромат”)

му зовнішньої невинності. В середині
ХІХ століття правила доброго тону
забороняють дівчині користуватися
парфумами, однак ніхто не вважає
нескромністю ароматизувати окремі
предмети туалету. Напахчені хусточки, віяла, рукавички, у найчуттєвіших
жінок також черевички стають своєрідними еротичними сигналами. Простір, що оточує жінку, наповнений
ніжними і витонченими запахами. Від
поштового паперу йде тонкий аромат, і ніщо не заважає думати, що його залишили пальці коханої. Аромати
стають дедалі вишуканішими, а їх символіка – дедалі складнішою.

Таємні коди сексуальних насолод
Домінування квіткових ароматів
утверджує свій стандарт запахової
нейтральності. Східні пахощі, важкі
тваринні аромати, запах людської
плоті отримують негативне маркування в культурі. А те, що суспільна мораль висуває за межі „пристойного”,
стає важливим художнім відкриттям.
Література ХІХ ст. створює нову естетику запахів, що втягує у себе весь
запаховий спектр епохи. У творчості
О. де Бальзака, Ш. Бодлера, Е. Золя,
Ж.-К. Гюісманса, О. Вайлда сфера
запахів стає засобом передання безлічі асоціацій, образів і найтонших
відтінків емоцій.
У літературі здійснюється своєрідна
реабілітація „неприйнятних” запахів. Вже у Бодлера зникає поетична
відповідність між жінкою і польовою
квіткою. З таємничої аури сором’язливості виступають темні запахові контури жіночого образу. Жінка
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У поезії Бодлера запах отримує
відтінок гріха, спокуси, чуттєвого виклику, стає таємним кодом сексуальних насолод. Поет робить акцент на
поєднанні двох табуйованих мотивів:
еротичної тілесності й інтенсивних
запахів. І коли у знаменитому сонеті
„Відповідності” (четвертому у збірці
„Квіти зла”) Бодлер ставить поряд ладан і бензой, амбру і мускус – ці два
полюси ароматів, рослинний і тваринний, запах святості й запах пристрасті
– він окреслює символічний запаховий діапазон, який поступово стає
основою нової естетики ароматів.

Парфумерний дендизм
У 1855 році – у той самий рік, коли
Бодлер пише „Відповідності”, – на
сцені з’являється новий персонаж:
відомий французький парфумер
С. П’єсс розробляє гаму ароматів,
формуючи тим самим образ парфумера-композитора, словник якого
включає запозичення з музичної
термінології. Запахи можуть звучати, гармоніювати між собою, мати
свою мелодію, тембр і тональність.
Парфуми, як пісня, складаються
з окремих нот, поєднання яких називають акордом. Верхня нота визначає перше враження від зустрічі
з новим ароматом і, якщо продовжити
музичну аналогію, є чимось на зразок
увертюри. На неї покладають важливі
завдання – зацікавити, захопити,
зачарувати. Найчастіше для цього
використовують свіжі цитрусові чи
імбирні аромати. Середня нота більш
інтенсивна, вона триває кілька годин
і, як правило, складається з квіткових,
терпких чи пряних компонентів. Нижня
нота є базовою, це „фінал” запашної
опери, заснований на тривких запахах (деревні смоли, пачулі, ваніль,
„тваринні” аромати). Якщо парфуми
від першої до останньої ноти зберігають привабливість, вони є зразком
гармонійності.
Наприкінці століття витончена естетика декадансу породжує феномен
„парфумерного дендизму”. У романі

Гюісманса „Навпаки” (1884) з’являється образ денді, для якого створення
і колекціонування ароматів стає особливим видом естетського дозвілля.
Парфумерія ставиться на один рівень
із роботою митця, що вільно змінює
природні форми і шукає несподівані
(а часом штучні) відповідності.
Тим часом у парфумерній галузі
відбуваються значні зсуви. 1868 року
створюють перший синтетичний аромат – кумарин, що має запах свіжоскошеного сіна. У 1980–1890-х роках синтезують деякі фруктові есенції,
аромати мускусу, ванілі, фіалки, а у
двадцятих роках ХХ століття в парфумерії починають застосовувати альдегіди – синтетичні речовини, що надають ароматичній композиції абстрактного характеру. Всі ці зміни знаменують початок ери „модернізму” у парфумерному мистецтві.
Минають десятиліття, й естетика
ароматів поступово баналізується.
Не останню роль у цьому відіграють
наукові досягнення хімії (широке
застосування синтетичних запахів
і здешевлення парфумів), пропаганда гігієни та формування звичної для
сучасної культури моделі тілесності.
З комерціалізацією
парфумерної
галузі сфера запахів втрачає свою
напруженість і таємничість.
За останнє століття на парфумерному ринку з’являються тисячі ароматів, парфумери-хіміки створюють
запахи, що не мають відповідників
у природі, складають нові й нові ароматичні композиції. Однак безумовне
досягнення ХХ століття полягає не
в кількості створених парфумів чи синтетичних речовин для їх виготовлення,
а в оформленні нового значення
ароматів. У парфумерній культурі ХХІ
століття на вибір аромату впливають
уже не так тенденції моди, як особисті
смаки і стилі. Сучасні парфуми покликані підкреслити індивідуальність,
передати неповторний шарм, стати
своєрідним відображенням характеру і настрою людини, що їх використовує, дзеркалом її душі.
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Мундштук, сиґари
та „фемінне” письмо
Писання жінок аж до ХІХ століття
обмежувалося здебільшого приватним
листуванням чи писанням-для-себе.
А поява в літературній царині, узурпованій
чоловіками, жінок-письменниць – Жорж
Занд, Джейн Остін, Емілі Бронте, Шарлотти
Бронте, Джодж Еліот – ставала викликом.
Недарма літературознавці говорять про
„феномен жіночого письма“ у ХІХ столітті
(Віра Агеєва), коли жінки долають своє
одвічне мовчання і пером прописують
у літературі власний простір.
Перейти від мовчазного суб’єкта до
суб’єкта, який говорить, було нелегко.
Тому перші письменниці відчужуються
від тогочасної фемінності, вони радше
воліли би бути чоловіками. Усе, що їм
залишалося, – „бути вічною іронією
фратрії, надягати на себе маску брата і, отак перевдягнена, вічна Клоринда, вступати в гру заперечень; то був
єдиний спосіб мати голос у культурносоціальному капітулі” (Юлія Крістева).
Вони приховували свою жіночість не
лише за чоловічими псевдонімами, а й
за чоловічим одягом, як-от, скажімо, це
робила Жорж Занд. І у своєму запереченні йшли навіть далі, борючись за
повноцінність своїх прав сиґарами та
карколомними любовними історіями.
Жінка, яка брала в руки перо, втручалася у чоловічу справу. Письменниця, яка брала в руки ще й сиґару,
чинила подвійний опір. Відомо, що
чоловікам належав як літературний,
так і сиґарний пріоритет. Входити до
курильні в ХІХ столітті було дозволено винятково чоловікам. Тому вражав своєю незвичністю французький
генерал Галліфет, який завжди запрошував до курильнi жiнку, якщо бачив, що вона закурила сигару. Так само незвично в когорті майстрів слова
– Меріме, Бальзака, Флобера, Дюма
старшого – виглядала єдина жінкаписьменниця – Жорж Занд. Але вона
прийняла правила гри – писала по 8
годин на день, носила штани і пахкала
сиґари. Власне, у її особі вперше перетнулись історичні шляхи жінки, що
пише, і жінки, що курить.
19
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Жорж Занд називали „жінкою, яка
була великим чоловіком” (Ellen Moers), „нежінкою” (Бальзак), „мужнім
чоловіком і хорошою жінкою” (Турґенєв), „третьою статтю” (Флобер).
Себто епітети тодішньої фемінності
були їй завузькі. Як сказала одна з її
героїнь: „Я завжди почувалася більше ніж жінкою”, – очевидно, маючи
на увазі, що більше ніж жінкою, як її
тоді розуміли.
„Більше ніж жінкою”, сприймала
себе й Шарлотта Бронте, яка писала
в листі до видавця: „Я не чоловік і не
жінка, але автор”. Водночас сама
письменниця вірила, що її краще почують, якщо вважатимуть чоловіком,
і вона мала рацію. Після публікації
„Джейн Ейр” зростали літературні
дебати: Currer Bell – це чоловік чи
жінка, і стверджували, що, якщо повість написав чоловік, – це дивовижне досягнення, але, якщо жінка, – то
це скандал. Отож письмо перших публічних письменниць ставало викличним вибором „третьої статі” у ситуації подвійних стандартів.

Сепаратизм письма
в модерній літературі
Хоча „фемінне” письмо у ХІХ столітті й сприймали як „чужорідний” елемент у літературному процесі, про20

те воно таки розбурхувало читацькі
смаки, найперше „чоловічі”. Як писав
Генрі Джеймс до Флобера після смерті Жорж Занд: „Мораль казки Жорж
Занд, краса того, що вона зробила
для нас, не в розширенні [горизонтів]
фемінної натури, а в багатстві, яке вона додала маскулінності”.
Якщо ще у ХІХ столітті „жіноче”
письмо – наче постала з морської піни
Афродіта, яка тільки вчиться говорити,
– було справді незвичним феноменом
на тлі „канонізованої” літератури,
створеної чоловіками, то модерністкам, що мали за спиною досвід попередниць, уже йшлося про те, аби виробити власний „почерк”, а не обстоювати в літературі право голосу.
Вірджинія Вулф в одному з листів,
зокрема, згадує, що колись книжки
для неї – „це було стільки речень, вирубаних сокирою з кристалу”. Та читачам не вдавалося розпізнати відгук
сокири в плинному стилі її письма. Літтон Стрейчі щиро дивувався в листі до
Леонарда, як тільки Вірджинії вдається досягати такої плинності, що англійська мова ширяє і ширяє з-під її пера.
Згодом сама письменниця в есеї
„Жінки і розповідна література” проведе умовну межу між письмом перших великих романісток – Джейн
Остін, Емілі Бронте, Шарлотти Брон-

те, Джодж Еліот – і модерним письмом.
Перше, на її думку, позначено пафосом гніву: „тут промовляє особа, яка
обурюється тим, як трактують її стать,
і захищає права жінок” – і в цьомуу його недолік. Письму модерністок
властива „...зміна ставлення. Жінка,
котра пише, вже не озлоблена. Вона не лютує. Коли вона пише, то вже
не виступає і не протестує... Авторка
в стані сконцентруватися на картині,
яку спостерігає, без зовнішнього відволікання. Внутрішня дистанція, раніше доступна лише генієві, оригінальній
особистості, перебуває вже в межах
досяжності жінки... аж поки вона починає писати так, що речення набуває
природної форми її думки, не обмежуючи її і не спотворюючи”.
Зауважуємо, що в епоху модернізму змінюється і сприйняття того, що
пишуть жінки. Тепер „жіноче” письмо
– це вже не винятковий феномен, як
це було в ХІХ столітті, а усвідомлений
пошук власної фемінної самості. Проте від попередньої епохи залишається
спадок „лицарської” традиції – окремо розглядати „жіночу” творчість. Лесі Українці такий жіночий „сепаратизм” видавався трохи смішним; вона
вважала критерії оцінки творів універсальними.
Вулф була такої ж думки, але припускала можливість, „що як у житті, так і в мистецтві, цінності жінки не
є цінностями чоловіка”. Це припущення наростає все більшими смислами
на тлі модерної епохи, яка „переформатовує” колишні уявлення про фемінність і маскулінність. „Нова” жінка
вже не безтілесна, пасивна і безвольна істота; вона займається спортом,
їздить верхи чи на велосипеді, танцює
вальс або й танго, стриже волосся і,
зрештою, – привселюдно курить (часто через мундштук).
Курила і Вірджинія Вулф, і Ольга
Кобилянська. Біограф першої – Квентин Белл – пише, що побутувала легенда, начебто Вірджинія курила через мундштук (чому сприяв, очевидно, портрет Вірджинії на канапі з мундштуком авторства Ванесси Белл),
проте він не знайшов підтверджень
цього міфу. А Кобилянська відверто
естетизує куріння в літературі: у новелі „Некультурна” гуцулка Параска щоразу під час розмови з кимось
запалює люльку – загалом упродовж
твору вона пахкає люлькою вісім разів. Отож модерністки естетизують
і „жіноче” письмо, і жіноче куріння.
Причому це вже не так виклик суспільству чи чоловікам, а намагання створити власний „артистичний” (як ска-
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„Поети не мають статі
лише недолугі
випуклини слів на тілі
як вторинні статеві
ознаки...“
Галина Крук
зала би Ольга Кобилянська) стиль,
образ чи прожити свій артистичний
„міф” (як сказав би Ролан Барт).
Та чим різнився „фемінний” артистичний стиль письма від „маскулінного”? Для прикладу, Дейвід Герберт
Лоуренс і Вірджинія Вулф критикують
поствікторіанське життя з різних перспектив. Лоуренс спрямовує критику на „свербіння брудних секретів”
– сексуальні теми. Вулф же викриває
есенціалізм сімейних стосунків і, на
відміну від Лоуренса, який виписував
сексуальні стосунки чоловіка та жінки,
більше акцентує на еротизмі у стосунках між жінками (у „Місіс Деловей” чи
„На маяк” дотиків і поцілунків більше
між жінками, ніж між чоловіком і жінкою). Якщо Лоуренсові важливо не
розтягувати любовну таємницю (це
любить робити Вулф!), а втілювати,
здійснювати, зреалізовувати, розгортати її в часі, скидаючи всі табу, то
Вулф захоплена інтуїтивними відчуттями, коли партнери розуміються з півслова і з півжесту (а часто й без слів).
Еротизм письма проглядає і в Кобилянської. „Дотик, звук, поєднання кольорів стає джерелом насолоди, і ця
насолода у Кобилянської часто має
певне еротичне забарвлення чи підтекст”, – зауважує про неї Віра Агеєва. Часом вражає схожість еротизованого письма Кобилянської з письмом Лоуренса:
„Коли він до неї притулився, здавалося їй, мовби щось нерозгадне, мов
електричний тік перейшов від нього до
неї, і тисячу поломінів бухнуло на неї.
Та вона хотіла боронитися […] Чула,
як щось підкошувало її опірну силу,
коли він тяг її до себе […] Вона втеряла всю свою волю… ”.
О. Кобилянська „Природа” (1888)
„Він рвучко притис її до себе, і вона відчула його настирливість. Її давній інстинкт вимагав боротися за свою
свободу. Та щось інше в ній виявилося
дивним, інертним, важким. Його тіло
вимагало її, і серце не могло більше
чинити опір […]
Та воля покинула її. В членах з’яви-

лась дивна важкість. Вона здавалася.
Здавалася. […] Це був голос найтемнішої ночі, життя! А чоловік почув його
під собою із страхом, коли його життя
переливалося в неї”.
Д. Лоуренс „Коханець леді Чатерлей” (1928)
Як тоді означувати таке письмо? Це
Кобилянська пише „маскулінно”, чи
Лоуренсове письмо – „фемінне”? Видно, що двох модусів письма: чоловіче
– жіноче, що їх пропонують модерністи, насправді замало.

До питання про гендерні виміри
письма сьогодні.
Досі триває започаткована ще
у ХІХ столітті практика видавати твори, авторками яких є жінки, в окремих антологіях, які каталогізують доробок письменниць і засвідчують, що
жінки беруть активну участь у со-творенні літератури, причому не тільки
сьогодні, але й у „глухих” XVI–XVII
століттях. Зокрема, антологія „Early Modern Women’s Writing (1560–
1700)” спростовує песимістичну візію Вірджинії Вулф щодо долі уявної
сестри Шекспіра – літераторки тим,
що подає корпус текстів XVI–XVII століття, створених жінками. А Елен Шовалтер у передмові до „Modern Am-

erican Women Writers” так декларує
причину появи цієї антології: „Оскільки жінки й далі вилучені з більшості історій літератури, до того ж їх уважають меншістю або пов’язують з іншими меншинами, ця книжка пропонує
чудову нагоду побачити різноманіття
і силу творчості американських жінок
у її власних термінах і, кажучи словами Адріен Річ, „у її власних передумовах””.
Сучасні антології переглядають
проект ХІХ століття про поділ на літературу і „жіночу літературу”, доводячи, що, по суті, немає „нічого фемінного в жіночій уяві, що було б визначено статтю, тілом чи психікою і примушувало писати про особливі суб’єкти
в особливий спосіб” (Шовалтер). Цим
же кидають закид і в табір модерністів
– ось як Тоні Морисон, на думку якої,
треба говорити радше про відмінність
письма „білих” і „чорних” жінок, аніж
про відмінність письма „білих” письменниць і письменників.
Якщо письмо і куріння сиґар для жінок ХІХ століття було викликом і спробою самоутвердження, то вже модерністки почали естетизувати і письмо,
і куріння через мундштук. Завдяки
цьому сучасні письменниці можуть
відверто насолоджуватись і одним,
і другим.
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Траєкторія денді
Фігура денді має досить чітко визначені час, місце
народження і славетний прототип: початок
ХІХ століття, Англія, Джордж Брайан Браммелл.
Саме „Красунчик“ (Beau) Браммелл (1778-1840)
уперше представив своїм сучасникам якісно нову
життєву програму, новий Стиль, і, якщо хочете, –
нову суб’єктивну мораль.
Він продемонстрував, що для досягнення успіху, визнання, відчуття життєвої зреалізованості, наповненості
повсякдення та просто задоволення собою можна займатися не тільки політикою, наукою, мистецтвом,
торгівлею, служінням Богові в церкві чи королю у війську, виробничою
працею чи аристократичним блискучим байдикуванням – звичні моделі,
традиційно освоєні різними верствами в будь-якому цивілізованому суспільстві. Браммел знайшов, а точніше
– винайшов інший шлях: він показав
прикладом свого життя, що можна займатися собою.
Браммелл був взірцевим денді,
і численні його послідовники майже канонізували всі аспекти його
життя, а точніше було б сказати на
англійський манір – лайфстайлу. Але
все-таки приклад цього британського
Прем’єр-міністра Елеґантності (так
називали його сучасники) не вичерпує
всіх нюансів дендизму. До речі, слово
„нюанс” зовсім не випадкове. Це
одне з найвлучніших слів, яке здатне
передати суть дендизму з належною
економією засобів, яку самі денді так
високо поціновували. Ось як говорив
про дендизм Барбе д’Оревільї, французький денді та письменник, автор
трактату „Про Дендизм і Джорджа
Браммелла”: „Дендизм – це такий
спосіб життя, що цілковито сконцентрований на нюансах”. Якщо ви
справді знаєтеся на нюансах, ви відчуєте що таке дендизм.
Іще одне вдале слівце, яке прояснює
самісіньку суть дендизму, – парадокс.
Дендистська позиція – в усьому парадоксальна, і тому, власне, цілісна і стійка. Денді – це передовсім індивідуаліст
(на це, звичайно, вплинуло британське
походження), якому вдається досягти
нечуваної незалежності від свого
суспільства саме завдяки тому, що він
його не заперечує. Денді може бути
опозиціонером, але ніколи – револю22

ціонером. Він приймає наявні правила,
але грає у власні ігри й грає по-своєму
– викликаючи захоплення і ніколи
– відчуження.
Чітких означень не існує, вони вислизають, найголовніше залишається
невираженим. Але це тільки тому, що
й чітких правил і законів дендизму немає і ніколи не було. „Тільки незалежність робить із людини денді. Інакше
встановилися б закони дендизму, а їх
не існує”, – пише д’Оревільї.

Трохи історії: Денді від
джентльмена до естета
Перші денді жили в Англії на самому початку ХІХ століття, це були
денді-джентльмени, чиїм лідером був
уже згадуваний Джордж Браммелл.
Британський Прем’єр-міністр Елеґантності був не тільки найавторитетнішим
законодавцем мод свого часу, але
й зміг увести в моду сам дендизм як
стиль і спосіб життя, як тактику світського та життєвого успіху. Денді перетворюється на стійкий соціальний тип,
на повноцінного персонажа міського
театру. Полем дії денді було світське
товариство, їх марнославство могло
бути задоволене лише в разі світського успіху і світського визнання. Така
позиція в ті часи вже була неабияким
зухвальством, адже світський успіх
традиційно залежав від походження.
Денді ж зводить у культ свою особистість, як самоцінну річ-у-собі, яка
може стати запорукою успіху людини,
незалежно від її соціального та матеріального становища. (Браммелл також
не був аристократичного походження,
і не мав великих досягнень у військовій
справі). Сотні молодих людей, і з аристократичних, і з буржуазних сімей,
захоплювалися дендизмом, проте, не
виявляючи достатньо таланту для світських перемог, часто були об’єктами
для кпинів і/або печальним видовищем
банкрутства. 1816 року Браммелл назавжди виїхав із Англії, а денді відчули

на собі нищивну критику вікторіанських
моралістів. Про денді побутували такі
означення, як „молодий чоловік, який
навчився не потребувати товариства
собі подібних; любитель собак, коней
і пуншу”. Денді сприймались як істоти
поверхові, легковажні, немужні й здебільшого безглузді.
У 1830-х роках естафета європейського дендизму переходить
до Франції, і денді повертає собі
призабуті велич і блиск. Дендизм
тепер розглядали як філософію життя
і естетику нового міського стилю, як
особливий тип естетичної свідомості,
інтелектуальну позу. Французи бачили в дендизмі не тільки вишуканість
манер і вбрання, але й інтелектуальність, вишуканий розум, особливий
смак до літератури і мистецтва. Серед
найвідоміших французьких денді
1830-х років – письменники Шарль
Бодлер, Оноре де Бальзак, Теофіль
Ґотьє, Барбе д’Оревільї. Денді-француз був передовсім богемою, митцем
і філософом. Із закритих клубів, приватних салонів і затісних кулуарів
„світського товариства” денді вийшов
на міські вулиці, культивуючи тілесний

Текст: Олександра Кравченко, Київ

досвід міста у фланерстві – особливій
формі дендистського дозвілля, від
французького „flaneur” – вільний
перехожий, любитель „позбавлених
мети” прогулянок. Фланери проводили час на вулицях і в кав’ярнях,
складали „теорію ходи” (у Бальзака
є цілий трактат про це); розглядали
людей, для розваги вправляючись
у вмінні визначати характери і професії зустрічних перехожих (такі досвіди
згодом виросли в детективний жанр
– згадаймо спостережливого містера
Голмса). „Кодекс” дендизму, від початку заснованого на англійському
джентльменському кодексі, у Франції
значно демократизується під впливом
волелюбного духу мистецької богеми.
Останній період „класичного”
дендизму припадає на кінець ХІХ
століття. Тоді ж таки оформлюється
специфічний світогляд ﬁn de siècle,
естетика декадансу і теорії естетизму.
Штучність, яку розуміли як парафраз
мистецтва, в ту епоху вважалась першою чеснотою культури: канон краси
більше не визнавав Природи. З’являються денді-естети, філософуючі
дослідники життя, які роблять культ із
досвіду, відчуттів, – словом, із самого
життя. Їх приваблювала фігура денді
як людини-речі, що перетворив свій
образ на витвір мистецтва. Гедоністи, вони тепер зосереджені більшою
мірою на самих собі, ніж на думці
Інших про себе. Вони не заграють
із суспільством. Ці денді Декадансу
можуть бути радше відлюдниками,
ніж світськими левами. Такий денді
стає останнім Героєм доби загального занепаду, носієм екзистенційного
бунту проти вульгарності, лицемірства й філістерства. Теофілю Ґотьє
належить чудове формулювання
такого „романтичного” дендизму:
„Байрон, вдягнутий Браммеллем”.
Такий денді поєднує в собі стоїцизм
і трагізм поета-бунтівника з елеґантністю і впливом світського лева. Саме
такими денді були Оскар Вайлд в Англії – письменник, гедоніст, скандаліст
і содоміт, злочинець перед обличчям
Вікторіанської моралі; і граф Робер де
Монтеск’ю у Франції – аристократ,
покровитель і муза митців (у тому числі Марселя Пруста), пристрасний колекціонер найнеймовірніших речей,
віртуозний естет і людина, що завдяки
своїм всеохоплюючим знайомствам
і закоханості в мистецтво насправді
тримала в руках найважливіші струни
тогочасного мистецького життя Парижа. Денді декадансу часто присвячували життя мистецтву – це було їхнім
способом висловлюватися, кроком на

шляху до створення їхнього головного
твору – власної біографії.
Дендизм найчастіше плутають із
пристрастю до моди, із прагненням
виділятися завдяки зовнішності. Насправді ж, дещо перефразувавши
речення, про дендизм буде правильно
сказати так: це здатність визначати
моду і прагнення відрізнятися завдяки
зовнішності. Денді – це не просто модник, він – лідер моди, найвища ланка
модного ланцюга, тренд-сеттер. Денді
ХІХ століття винайшли багато того, що
й досі залишається актуальним у світі
моди. Браммелл, наприклад, винайшов костюм-трійку, який нині є класикою чоловічого стилю. Перші денді
вдягалися, дотримуючись трьох „залізних” принципів: помітна непомітність,
сила деталі, продумана недбалість.

Про зневагу до моди
і важливість неважливих речей
Помітна непомітність ґрунтується
на понятті understatement – імперативі
стриманості, економії енергії. Костюм
не має привертати увагу до власника,
але має бути готовим до погляду обізнаного, вибагливого та прискіпливого
ока (яке зазвичай належало іншому
денді). Відома історія про Браммелла,
який у відповідь на комплімент його
вбранню з вуст одного джентльмена
відповів: „Я не можу бути елеґантним,
адже ви мене помітили”. На мінімалістському тлі має бути присутня хоча
б одна знакова деталь. Інколи вона
може бути потаємною, помітною тільки
особливо уважному спостерігачеві
або навіть лише власникові: підкладка
несподівано яскравого кольору, вишивка на внутрішньому боці коміра
чи манжета. Дрес-код дендистського
костюму ніколи не буває очевидним,
він завжди має опосередковано свідчити про особливий статус. Наприклад – вузол краватки: саме спосіб
зав’язувати вузол міг підказати, хто перед вами – денді чи пересічний клерк.
Адже сама краватка – лише шматок
тканини. Принцип продуманої недбалості визначає не що носити, а як. Тут
як ніде необхідне досконале почуття
міри – завжди є ризик здатися смішним
чи неохайним. Прилюдно перейматися
власним виглядом – неприпустимо для
денді, так само як і з’являтись у товаристві в очевидно новому вбранні. Нові
речі „зістарювали” штучно: тканині надавали потертого вигляду шматочком
полірованого скла. У такій недбалості
полягає принциповий момент: марнославні денді демонстрували найперше
переваги своєї особистості, а не своїх
костюмів.

Одяг денді доби Декадансу, втім,
суттєво відрізнявся від одягу англійських денді-джентльменів 20-х років.
Наприкінці ХІХ століття з’являються
перші мануфактури, а разом із ними
– практика масового пошиву. Костюм-трійка з темного сукна, що його
вигадав Браммелл, стає нормою і для
аристократів, і для середнього класу.
Серед цієї „сірої маси” радикальні
костюми денді-естетів стали новим
викликом нормам суспільного смаку.
Естети ратували за яскраві кольори,
декоративні елементи, вигадливі аксесуари, помірковану розкіш. „Помітну
непомітність” замінила „радикальна
помітність”, яку деякі денді – і передовсім Вайлд – використовували як
вдале „шоу з перевдяганнями”, яке
надійно утримувало сміливця в центрі
світських розмов. Про Вайлда заговорили в Лондонському „світі” після
того, як він з’явився на відкритті галереї
Гровенор у сюртуку, що був скроєний
у формі віолончелі. Але естети вміли
носити такі речі з істинною гідністю і тією ж недбалістю, викликаючи не тільки
насмішки з боку „консерваторів”, але
й найчастіше – захоплення.

Денді й Дендизм
ХІХ століття можна назвати „золотим
віком” дендизму. У тому сенсі, що тоді
фігура денді в міській західноєвропейській культурі була така ж органічна та
соціокультурно відрефлексована, як
сьогодні, скажімо, фігура бізнесмена,
братка або клаббера. Це означає, що
денді були артикульовані культурою
свого часу, в тому числі у світській хроніці та літературі. У ХІХ столітті денді був
звичним і повноцінним персонажем
„міського театру”. Клуби, бульвари та
світські раути – це традиційний ареал їх
існування в лабіринті міста. В міру того,
як ХХ століття з наростачою швидкістю
прямує до доби колосальних політичних зрушень і технологічного суспільства споживання, денді розчиняється
в божевільному темпі карколомних
змін. Проте дендизм як певний комплекс практик і принципів, залишених
у спадок від Денді, власне, ніколи й не
зникав. Його можна вистежити навіть
за „залізною завісою” Радянського
Союзу, і саме сьогодні дендизм переживає своєрідне чергове відродження.
Наш час – це черговий ﬁn de siècle,
а ще Бодлер говорив, що дендизм – це
явище переломних часів, часів кризи
ідентичності. Денді – це форма Іншого
в культурі, аванґардна особистість, яка
протистоїть своєму часові – водночас
зберігаючи йому вірність.

23

домашній ангел

У просторі моди
Сучасний світ пронизаний імпульсами моди.
Її творці розмаїтими засобами намагаються
донести до широкого загалу нові ідеї або
ж актуалізовані здобутки минулого. Сьогодні
ми існуємо в просторі моди, беремо участь
– часто навіть неусвідомлено – у модних
процесах, тож постає питання: що змушує
людину наслідувати ідеальний для неї саме
в цю конкретну мить зразок?
Феномен моди багатозначний. Сфера його дії є дуже широкою і проявляється в одязі, мові, нормах поведінки,
музиці, танцях, кіно, літературі, наукових розробках, живописі, спорті, відпочинку, засобах зв’язку тощо. Мода
змінює навколишній світ і образ людини в пошуках ідеалу досконалості, досягти якого не вдається, оскільки акту-

сьогодні неможливо назвати. Початки історії моди (як і історії костюма)
збігаються з виникненням та урізноманітненням перших форм одягу. Існують різні версії походження одягу:
„кліматична” (для захисту тіла людини
від холоду та спеки), „моральна” (для
прикриття оголеного тіла), „соціальна”
(для демонстрування статусу власни-

альна сьогодні мода дуже швидко стає
вчорашнім днем.
Моду визначає циклічність. Її механізм полягає в тому, що модну інновацію приймає спочатку невелика група людей, тоді вона швидко поширюється в суспільстві і, щойно повністю
охоплює всіх, перестає бути цікавою,
втрачає актуальність і або поступово,
або одразу переходить у забуття, –
цим цикл завершується.
У минулі періоди зміни в моді відбувалися повільно, впродовж десятиліть, століть і навіть тисячоліть. Сьогодні
ж модні процеси відбуваються значно
активніше, цикл моди є коротким; розтиражовані сучасними медіями модні ідеї швидко поширюються у світі, їх
швидко приймають і забувають.
Точну дату зародження моди і конкретну причину виникнення костюма

ка), і версія виникнення одягу в результаті бажання змінити свій вигляд. У найдавніші часи одяг, татуювання, розмальовування тіла були знаками, своєрідною невербальною мовою, що розповідала про людину: її вік, належність до
певного роду чи племені, родовий чи
соціальний статус; були засобом самоідентифікації.
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Модність антимоди
Однією з необхідних умов розвитку
моди є наявність глядача. Відірвана від
суспільства людина не потребує моди,
в якій виявляється індивідуальне прагнення особистості вирізнитися з загальної маси, вражати оточення. Людина, йдучи за модою, ототожнює себе з тією особою чи групою, на яку хоче бути схожою, і намагається дистанціюватися від усіх інших.

Частина людей свідомо йдуть за модою, намагаючись її наслідувати і бути „модними”. Інші ставляться до моди
з презирством, намагаючись її уникнути і бути „немодними”. Але мода
настільки універсальна, що охоплює
всіх, їй неможливо протистояти: „немодні” люди одягаються у речі, вироблені сьогодні, а не ті, що були модні
колись; переглядають сучасні фільми
й користуються сучасними технологіями незалежно від свого ставлення до
моди. Принципово „немодна” людина втрачає престиж в загальній суспільній думці і її позитивно сприймають лише у певних колах, в яких існує
мода бути „немодним” або ж соціальна байдужість. Антимода, що виникала
у молодіжному середовищі як противага мейнстримові (наприклад стиль хіппі, ґрандж), набувала модного значення, хоча її творці ставили за мету відокремлення від моди.
Формують моду та впливають на
неї дуже різні явища: події політичного й культурного життя, економічні та
художні процеси, моральні й релігійні норми, загальноприйняті суспіль-

ні цінності, розвиток технологій, впливи окремих осіб, ідеали молоді тощо.
Тобто мода не є випадковістю, а відображає характерні особливості періоду, це „дзеркало епохи”. Мода по-новому прочитує традиції, вбирає в себе
ознаки свого часу, запозичує елементи інших культур. Форми, які були модними в попередні періоди, відновлюються, інтерпретуючись у наступних
циклах. Це наче гра, що трансформує
існуючі форми, добирає та вводить
у вжиток нові.

Краса – поняття відносне
Кожна епоха формує власний стереотип краси, пріоритетний образ
людини, який стає зразком і загальноприйнятою нормою. Краса – поняття
відносне. Критерії краси різних народів і епох дуже різнилися між собою.

Текст: Дарія Янковська, Львів

Наскільки далекі один від одного, скажімо, ідеали краси африканського чи
південноамериканського тубільного
племені та вишуканий образ французької аристократки XVIII століття?
Щоби досягнути бажаного вигляду,
використовували найрізноманітніші
засоби (одяг, зачіски, прикраси, макіяж), дивні й екзотичні з погляду сучасності, наприклад, проколювання тіла
і татуювання у племінних культурах;
величезні спідниці та зачіски у Франції XVIII століття; жорсткі металеві корсети в іспанській жіночій моді XVI століття, що деформували ребра; бандажування ступні китаянок для досягнення специфічної форми, яку порівнювали з квіткою лотоса, – таких прикладів безліч.
Стереотип краси формували позитивні якості кожної епохи. Ідеал мав подобатися, вважатися прекрасним, незалежно від того, чи мала пересічна
людина шанс хоч колись його досягнути. В античній Греції поціновували пропорційність і гармонію, відповідно, образ людини мав відображати ці якості.
В епоху модерну, коли поширювалися

єдиного ідеалу. Люди орієнтуються
на стереотипи (параметри) краси, що
їх пропонують журнали, кіно, телебачення. Існують бажані стандарти фігури, наприклад стрункість, спортивність чи жіночність, високий зріст тощо. Проте майже всі типи зовнішності можуть бути популярними, оскільки
пропонуються різні естетичні ідеали.
Загальний стереотип краси кожної
епохи вимагає носіїв, і ними стають
найвідоміші, найяскравіші особистості, що диктують моду. Такими носіями у попередні століття були люди
з вищого світу – аристократи, королі,
придворні (проте їх вплив був географічно обмежений і не поширювався
на великі терени). Від кінця ХІХ століття це акторки театру й опери, танцівниці, у ХХ столітті – кіноактори, голлівудські зірки, представники творчої
еліти. У другій половині ХХ століття
і сьогодні ідеал краси має багато образів, – це тиражована краса, носіями якої можуть бути реальні особистості (кіноактори, відомі співаки, рокзірки, моделі, спортсмени, навіть політики) та віртуальні ідеали, створені кі-

ли почергово різні держави: у XV столітті – Італія і Франція, в XVI ст. – Іспанія, Німеччина, Франція, Англія; від
другої половини XVII столітті першість у
моді (в одязі, манерах, літературі, мистецтві) належить Франції. У ХІХ столітті центрами моди були Париж, Відень
і Лондон; зароджується висока мода
(від кутюр). У першій половині ХХ століття моду диктують паризькі Будинки високої моди, а від другої половини століття провідними центрами моди (класу прет-а-порте) стають також
Лондон, Мілан і Нью-Йорк.
Термін „Haute Couture” у перекладі
з французької означає „високе шиття”, тобто одяг високого класу, висока
мода. Одяг від кутюр виконується лише
в одному екземплярі, майже повністю
вручну і як витвір мистецтва. У Парижі
розташована Палата (Синдикат) високої моди, що займається організацією
показів (у січні та липні). Сьогодні такий
одяг замовляють небагато жінок, тому
Будинки високої моди запускають лінії
прет-а-порте (prêt-à-porter – готовий
одяг для промислового тиражування,
майстри якого розробляють дешевші

містичні настрої, відчуття декадансу,
в’янучої краси, образ жінки поєднував
чуттєвість і певною мірою слабкість.
Одночасно могли існувати декілька
типів краси. Наприклад, чуттєва краса французького королівського двору
і практична краса реформатської Голандії у XVII столітті, ідеали одухотвореної, меланхолійної романтичної краси та краси буржуазної, коли зовнішній вигляд мав демонструвати добробут власника, – в ХІХ столітті.
У ХХ столітті ідеал краси часто змінювався. Скажімо, в 20-і роки – це
жінка хлопчачої статури з коротким
темним волоссям і різким макіяжемвамп, у 30-ті – висока жіночна блондинка у довгій сукні, у 60-і – худенька дівчинка-підліток із величезними
очима. Наприкінці ХХ століття вже не
можна виокремити універсального,

но і комп’ютерами, на яких рівняються мільйони.

колекції для широкого кола покупців),
виробляють парфумерію, аксесуари,
косметику.
Але чи є мода мистецтвом? Творцями моди упродовж її розвитку були люди доволі низького соціального статусу
– майстри, ремісники; вона не могла
вважатися високим мистецтвом, таким
як образотворче мистецтво чи музика,
і належала до ars mineurs (малих мистецтв, ремесел). Із розвитком високої
моди, моделі якої виконуються як твори
мистецтва, мода увійшла до ранґу „високих мистецтв” – ars grande, а статус
кравця та модельєра піднявся до статусу художника. Тепер одяг, який створюють модельєри, може бути представлений на виставках як мистецький
об’єкт (це стосується високої моди),
і отже, визнається як мистецтво.

„Haute Couture”
Сучасна мода переважно асоціюється з одягом. Це величезна індустрія
з центрами по всій планеті, продукти
якої активно поширюються і пропагуються через мільйонні тиражі журналів, газет, Інтернет, кіно і телебачення,
а також покази колекцій одягу численних дизайнерів на тижнях моди в Парижі, Лондоні, Мілані, Токіо, Римі, Ріоде-Жанейро, Барселоні, Сиднеї та інших містах. Щорічно в моді з’являються нові імена. Сучасна мода є масовою і орієнтується на всі верстви суспільства та різні вікові категорії.
Періодична зміна фасонів одягу стала звичним явищем в епоху Відродження. Генераторами нових ідей в моді бу-
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Україна модна
Український ринок моди – наперекір
сумним прогнозам, які озвучуються щороку,
недосконалій нормативній базі та загальній
пасивності українського суспільства –
розвивається бурхливо. І хай системності йому
ще не вистачає, та вочевидь слов’янська любов
до одягу й талановитість дизайнерів допомагає
„лупати сю скалу“ під назвою Українська мода.
Ще кілька років тому на українському ринку моди загальновідомою була
лише незначна кількість імен сміливців,
що наважилися розпочати цю ризиковану діяльність. Тоді все було просто:
ринок – поле неоране, вибирай концепцію, займай нішу і твори. Іноземні
слова на кшталт „баєри” (люди, що
на показах замовляють одяг того чи
іншого дизайнера для подальшого
його продажу в магазинах), „шоу-руми” (місця, де „баєри” могли підібрати
потрібний одяг) видавалися чимось
далеким і не на часі.
Модний ринок тим часом ріс та
розвивався, і ті, хто вчасно в ньому зорієнтувався, зумів поставити власний
фешнбізнес на комерційні рейки та
освоїв ази економічного планування,
стали провідними модельєрами України. До них звертаються за ексклюзивним одягом перші особи країни, бути
вдягненим від Оксани Караванської
або Лілії Пустовіт стало не менш престижно, аніж від Ніни Річчі чи Армані.

Український одяг –
не для українців
Точніше – для дуже обмеженої його
частини. Українські дизайнери одягу
вже досить упевнено почувають себе
на українському ринку моди, а також
на російському та ряді європейських,
але – лише зі зразками моделей від
кутюр та прет-а-порте. Про масове пошиття якісного й доступного одягу поки
що взагалі не йдеться. Це пояснюється
дуже простим економічним принципом
– собівартість товару можна знизити двома шляхами: лише шляхом
збільшення обсягу виробництва, або
ж здешевленням матеріалів.
Свого часу другий спосіб пробував
застосувати дизайнер Олексій Залевський, відомий своїм провокативним
кроєм та театралізованими фешн-шоу.
На жаль, його спроба не була успіш26

ною. Чи то ринок ще не був готовий
до такого рішучого дизайнерського
кроку, чи розрахунки підвели, але Залевський повернувся до напрямків від
кутюр та прет-а-порте. Але негативний
досвід теж корисний і, можливо, недовго чекати, поки молоді дизайнери
спробують зайняти поки що порожню
нішу масового одягу.
Наразі український дизайнерський
одяг можна назвати одягом для обраних. І справа не лише в тому, що
він надто дорогий – його важко десь
знайти, бо фірмових магазинів українських дизайнерів напрочуд мало. Дизайнер Лілія Пустовіт в минулорічному
інтерв’ю зауважила: „Український
ринок дизайну надто авторський.
Імена дизайнерів відомі всій країні,
натомість, хто носить їхній одяг і де
він продається – відомо щонайбільше
десяткам людей. Індустрія як така – відсутня”.
Українці й надалі одягаються хто як
може: хтось купує вбрання на базарі,
хтось – у дорогих крамницях іноземних брендів. Парадокс ситуації на
українському ринку моди в тому, що
одяг відомих закордонних дизайнерів
коштує дешевше, ніж аналогічний
український. Наприклад, вечірня сукня від Вікторії Гресь коштує близько
1000 доларів, а ексклюзивна, ручної
роботи – від 2000 до 10000 доларів.
Мало хто може собі це дозволити, і не
лише в Україні. Хоча Гресь, наприклад,
вже зорієнтувалася на ринку і почала
випускати лінію джинсового одягу за
цілком демократичними цінами, і ця
продукція користується успіхом. Найперше через те, що шиють цей одяг
закордоном, на турецьких фабриках,
там само, до речі, де і для Armani чи Dolce&Gabbana. Що ж до пошиття одягу
українських дизайнерів на українських
швейних фабриках, то це переважно
невеликі партії. Та й фабрики беруться

за пошиття такого одягу неохоче через
те, що шиють для іноземних, модних
компаній на вигідніших умовах.

Не було щастя –
нещастя допомогло
В Україні існують фабрики для пошиття одягу, які після набуття Україною
незалежності не могли повноцінно
функціонувати і перейшли на так
звану давальну систему. Викройки,
матеріали та загальний тренд ішли із
закордону, і руками наших швачок
перетворювалися на зразки сучасної
європейської моди найвищого класу.
Щоправда, в Україні вони не затримувалися і найближчим потягом транспортувалися в Європу.
Ця система, окрім податків і робочих місць, українській економіці загалом і бізнесу моди зокрема нічого
корисного не принесла. Ринок, по суті,
тупцював на одному місці. Проте, коли
українські дизайнери поступово почали виходити з тіні, тобто з поштучного
пошиття зразків одягу в маленьких
майстернях перейшли до фабричного
випуску колекцій, виявився прихований
позитив від давальницької системи.
Завдяки їй вдалося зберегти на фабриках штат професіоналів, до того
ж вони вже „набили руку”, продукуючи одяг для європейців.

Наші – там
Українські дизайнери – хто швидше,
хто повільніше – починають штурмувати іноземні фешн-ринки, адже для
цього в них є всі передумови. Наприклад, Лілія Пустовіт вже давно оцінена
західними модниками, і її колекції продаються в бутиках Швеції та Італії. Але
щоби досягти цього, Пустовіт довелося
працювати над створенням колекції
для модного дому Daniel Hechter,
(Париж), брати участь в „Salon du
prêt-à-porter feminine” (Париж) та „In
Vogue” (Литва), де вдалося нав’язати
потрібні контакти і створити собі ім’я.
Тепер вона – один із найвідоміших на
Заході українських дизайнерів.
Оксана Караванська – дизайнер,
що найчастіше використовує в колекціях українські етномотиви – є бажаним
гостем на міжнародних показах. Але
для того, щоб серйозно виходити на
світовий рівень, потрібно щонайменше
перебиратися до однієї зі столиць моди. Караванська в одному з інтерв’ю
дворічної давнини оприлюднила свою
точку зору з цього приводу. „Це дуже
болюче питання. Колись у молоді роки
я з великим оптимізмом, як і кожен
дизайнер, мріяла про свій авторський
показ в Парижі чи Мілані. Це було вер-

шиною всіх мрій. Доля так склалася,
що я таки потрапила на покази. Не на
свої, звичайно. Якось я їздила на тижні
прет-а-порте до Парижу. Мені пощастило побувати у відомих будинках
моди, таких, як Шанель, Ґотье, Крістіан
Діор. Познайомитися з людьми з того
світу високої моди, показати їм свої
роботи. Їм сподобалося, вони навіть
погодилися допомагати мені. Залишалося – знайти приміщення. Все решта
можна було б організувати. Проте,
наступне питання, яке мені задали,
побачивши іскру в моїх очах: „А коли
ви переїдете в Париж?”. „Ні, не хочете
переїздити? А навіщо ж вам тоді показуватися?”, – з подивом питали мене.
Потім мені дуже просто і зрозуміло
пояснили, що показуватися в Парижі
і не жити там – це самореклама. Насправді, треба туди переселятися,
відкривати бутик, фабрику. Інакше
– жодного шансу. Мода – це індустрія,
бізнес. І не варто себе тішити ілюзіями
про велике мистецтво”. Караванська
вирішила зосередитися на українському ринку моди, запустила лінію
дитячого одягу „Оксана Караванська
kid’s”, налагодила виробництво парфумів під власною торговою маркою.
Досвід Караванської показує, що
можна розвиватися і в Україні. Можливо, за декілька років вона вийде на
міжнародний ринок, але вже з повним
фешн-набором (жіноча та чоловіча
лінія одягу, одяг для дітей, парфумерія
та дизайн інтер’єрів).
Андре Тан, один із наймолодших
та найепатажніших дизайнерів, кілька
років тому гучно заявив про себе на
ринку української моди. Його колекції,
фешн-покази та нестандартні PRакції для розкрутки власного бренду
отримували як дуже схвальні, так
і відверто негативні рецензії від професіоналів та преси. Проте, що б там
не казали, але колекції Тана вже продаються в самому центрі Парижа, поруч з Єлисейськими Полями, домами
Ungaro і Chanel, на славнозвісній
Avenue Georges V у бутику Jey Store
– місці, куди з’їжджаються модниці
з усієї Європи. „Можу сказати, що
я перший український дизайнер, який
продається в Парижі на Єлисейських
Полях. Поруч із бутиками Шанель та
Унґаро. Гадаю, це дуже нахабно”,
– трохи марнославно, але з повним на
це правом, проголошує Тан.
Ринок української моди наразі розвивається радше „всупереч”, аніж „завдяки”. Проте творчим людям потрібен
опір, щоб залишатися на гребені хвилі.
В морі під назвою „Українська мода”.

Модель від дизайнера
Анни Бублик під час показу
в рамках Ukrainian Fashion
Week в Києві, жовтень 2006 р.
27

Фото: Петро Андрусечко

з краю

Йде підготовка
нового проекту
конституції
Юрій Луценко не дуже схильний йти в „Нашу Україну”. Він радше схиляється розвивати свій власний проект.

Про союз між Блоком Юлії Тимошенко та
„Нашою Україною“, про можливі варіанти
реформування устрою України та майбутнє
деяких українських політиків розповідає
читачам „Українського журналу“ Володимир
Фесенко – відомий український політолог,
голова правління Центру прикладних
політичних досліджень „Пента“.
Як би Ви охарактеризували сьогоднішню політичну ситуацію в Україні? Які зміни можна очікувати в цьому році?
Стан політичної ситуації в Україні
принципово не змінився, починаючи
з осені. Найбільш точно його характеризує вираз „холодна війна”. Ця війна перемежовується певними перемир’ями, тактичними угодами. Нинішній етап можна окреслити як „війна
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всіх проти всіх”, і усі тепер домовляються з усіма. Тобто, одна з найбільш
виразних тенденцій, що панують сьогодні – це ситуативні домовленості
між різними політичними силами, наприклад, коли соціалісти домовлялися зі своїми колишніми помаранчевими союзниками, під час голосування
про Голодомор. У січні ми побачили,
як БЮТ домовляється з антикризовою
коаліцією.

Я не виключаю, що впродовж року
„Наша Україна” може також ситуативно домовлятися з антикризовою
коаліцією. Остання домовленість між
НУ та БЮТ – це також скоріше тактична домовленість, оскільки стратегічно вони конкуренти. І ще одна
важлива деталь – це, в першу чергу,
домовленість між Ющенком та Тимошенко. Після того, як БЮТ підтримав
вето на закон про продаж землі та
закон про Кабмін, для Ющенка було
дуже важливо перетягнути Тимошенко на свій бік. Можливо, він злякався
виникнення схеми, коли його вето може бути подолано одночасними діями
БЮТ та антикризової коаліції. Тому він
пішов на серйозні поступки Тимошенко. Зокрема, це вилилось у підписання угоди між БЮТ та „Нашою Україною”, де скоріше виграє Тимошенко.
Крім того, президент підписав закон
про імперативний мандат, хоча раніше критикував його, а тому очікували
накладення вето.

Наскільки довго триватиме договір
між БЮТ та „Нашою Україною”?
В принципі, цей договір може проіснувати достатньо довго, оскільки є вимоги суспільства, точніше, тих виборців,
які свого часу голосували за Ющенка
і в більшості виступають за об’єднання опозиційних сил. І з цим не можуть
не рахуватись ані Юлія Тимошенко,
ані НУ. Сьогодні координація дій цілком можлива, а навіть необхідна і для
БЮТ, і для „Нашої України”. Вони,
завдяки цьому, можуть ефективніше
протистояти у Верховній Раді антикризовій коаліції і узгоджувати свої дії по
блокуванню тих чи інших рішень антикризової коаліції.
З іншого боку, доцільним було би
проведення спільних акцій. Ми ще
побачимо, як буде з підтримкою акції Юрія Луценка – маршу на Київ
– навесні. Я думаю, це буде певним
індикатором. Однак головний момент: якщо виникне питання дострокових виборів, або парламентських,

Чому я шкодую,
що не поїхав до Варшави
В житті інколи таке буває. Я мав їхати або з десятилітнім сином Кубою
в гори, або з чеським прем’єром Міреком Тополанеком до Польщі. Переважили, звісно ж, гори і мій син. Ось тільки в п’ятницю, перед суботнім від’їздом, у Куби піднялася температура до тридцяти дев’яти, почався кашель, оченята стали, наче у кролика, тож на його мужнє: „Тату,
я поїду”, я мусив сказати: „Ні!”. Для поїздки з Тополанеком вже було
запізно, і цього мені шкода з багатьох оглядів.
Вже хоча би тому, що не зможу своєму батькові відповісти на запитання, як виглядав на прес-конференції невисокий польський прем’єр
Ярослав Качинський поруч із майже двометровим Тополанеком. Правда, коли йдеться про стосунки між країнами, поляки цю різницю сприймають навпаки. Десятимільйонна Чеська Республіка для сорокамільйонної Польщі є невеликою країною. Хоч її і вважають найбагатшою
слов’янською країною (та це не зовсім так, бо найбагатшою є двомільйонна Словенія), але в усьому іншому поляки вважають чехів „тхорами”. Тхорами, які вміють до всього пристосуватися, ніколи не боряться, але зрештою – завжди залишаються у виграші і ще й мають з усього
якийсь зиск.
Польська та чеська долі в часи Другої світової війни є для них доказом: тоді Протекторат Чехії та Моравії був заводом, що виробляв
зброю для вермахту, а Польща після програної війни з Гітлером – найбільшим моргом Європи (хіба що Україна була у ще гіршій ситуації).
Польща за останній рік стала європейською країною, з якої найбільше глузують. Це й не дивно, бо не минає й дня, щоб із „Качерленда”
не прийшла якась дивна новина. Починаючи з міністрів, яких прем’єр
знімає, а через кілька тижнів призначає в те саме крісло, і закінчуючи
проектом закону, за яким Ісуса Христа мають проголосити польським
королем.
Міністр закордонних справ Польщі Анна Фотиґа недавно нарікала,
що Польщу в Євросоюзі вже ніхто не слухає. Це й справді так, а для
України, за членство якої в ЄС Польща клопоче більше всіх, це стало
такою маленькою дипломатичною трагедією.
Тополанек же, принаймні згідно зі статтею, яку він написав разом із
прем’єром Ярославом Качинським, вважає Польщу найближчою країною з великими перспективами. Відомо, що Тополанек ніколи не розумівся на зовнішній політиці і поки що як прем’єр цього не надолужив, та
у його виправдання можна сказати, що шукати партнера у Східній Європі справді дуже складно. У Словаччині уряд соціаліста Роберта Фіца є ще дивнішим, аніж у Польщі. В Угорщині та Австрії уряди очолюють
також соціалісти, що для правого Тополанека не дуже приємно. А проблема з Німеччиною полягає в тому, що вона хоче проштовхнути європейську конституцію, яку Тополанек колись назвав англійською лайкою
„shit”. Тому, зрештою, куди ще їхати у першу закордонну поїздку, як не
до Польщі? Поки йдеться про євроконституцію та американську протиракетну базу (радар має бути в Чехії, ракети – в Польщі), Тополанек
з Качинським будуть один одному підспівувати.
Ось тільки неофіційна розмова напевно не буде клеїтися. Ввічливе запитання: „Як поживає Ваша дружина?” може спрацювати як вибухівка, оскільки за останні два місяці Тополанек встиг не тільки сформувати
уряд, але і покинути дружину, переїхати до коханки і навіть запліднити
її. І навіть це ще не все! Вона – заступник голови парламенту.
На відміну від сімейної та сексуальної ситуації Тополанека, питання,
як у католицького польського прем’єра складається з жінками, є найбільшою таємницею сучасної Польщі. Німецькому журналісту, який зазначив, що досить незвичною є ситуація, коли прем’єр передпенсійного віку живе з матір’ю та кішками, погрожують, що якщо той приїде до
Польщі – відразу потрапить до в’язниці.
Тому мені дійсно шкода, що я не зміг поїхати з Тополанеком до Польщі. Але за тим, що ми не поїхали з Кубою в гори, я, звісно, шкодую
значно більше.
Лубош Палата
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в нашому просторі

Для Юлії Тимошенко важливо було зламати ситуацію, коли вона опинилася поза грою. Вона знову створила політичний трикутник, і в цьому
політичному трикутнику будуть відбуватись усі значні політичні події 2007
року. Не виключаю, що ситуаційні
домовленості будуть і далі, зокрема,
між БЮТ та антикризовою коаліцією,
оскільки БЮТ матиме потребу в цьому, наприклад, при ухваленні закону
про опозицію. Без голосів антикризової коаліції це неможливо.
Інший варіант, де може бути ситуативна домовленість, це так званий конституційний законопроект
320731 „Про зміну системи місцевої
влади”, в якому запропоновано скасування районних державних адміністрацій та обмеження повноважень
обласних адміністрацій. Виконавча
влада на місцях перейде до районних і обласних рад. Тимошенко зацікавлена в отриманні виконавчої влади
на місцях. Ми зараз бачимо, що вона
робить піартур по центральній Україні. Для неї це дуже важливо – мати
не лише електоральну, але й політичну базу, де можна використовувати
певні важелі адміністративного ресурсу. Якщо зміни до Конституції завдяки цьому закону будуть ухвалені,
в принципі, можна спровокувати ситуацію дострокових місцевих виборів.
Дострокові парламентські вибори теоретично можливі, але практично це
реально зробити лише через відповідні рішення Конституційного Суду та
політичного рішення президента.

25 січня. Громадські організації Харкова вимагають у місцевої влади покарати винних у масових заворушеннях під час одного з мітингів, кримінальну справу по яких місцева прокуратура закрила. Масові заворушення – один із наслідків конфлікту між
мером Харкова Добкіним та керівництвом мережі супермаркетів „Таргет”. 16 грудня під час мітингу проти
будівництва одного з магазинів – де
був присутній і мер – невідомі у білих
рукавичках зчинили бійку. Представники „Таргета” переконані, що бійку влаштували за вказівкою міської
влади. В мерії, навпаки, в організації
заворушень звинувачують комерсантів. За оперативними даними, участь
у подіях брали вихованці міських боксерських клубів, яких за винагороду
зібрали докупи п’ятеро людей зі світу
криміналу. В обласній прокуратурі
пояснюють – організаторів правоохоронці не виявили.
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26 січня. Пропрезидентський блок
„Наша Україна” вже незабаром може зникнути з вітчизняного небосхилу. Йому на зміну прийде Конфедерація політичних партій. Попереднє
ім’я очікуваного право-ліберального
політичного утворення – „Європейська Україна”. Орієнтовний представницький склад: партії, що входять до складу блоку „Наша Україна” плюс „Пора”, Українська Народна партія Юрія Костенка та „Народні демократи” на чолі з Людмилою Супрун. Представники „Нашої
України” запевняють, що об’єднання
може відбутися на початку осені. Цікаво, що паралельно праві політичні сили проводять власні переговори щодо створення окремого блоку
партій, а також розглядають ймовірність об’єднання в єдину партію. До
цих партій належать УНП, Український Народний Рух (зараз входить
в „Нашу Україну”), „Пора”, „Свобода”.
29 січня. Десятки побитих в’язнів
– такий фінал акції протесту в колонії
загального режиму № 31 в місті Ізяслав на Хмельниччині. Принаймні, про
це твердять батьки засуджених і правозахисники. За їхньою інформацією,
учасників протесту жорстоко побив
спецназ ще тиждень тому. У багатьох
вибиті зуби та зламані ребра. Тисяча ув’язнених оголосили голодування
13 січня. Вони вимагали зміни керівництва, кращого харчування, якісної
питної води та медичного обслуговування. Комісія з Києва визнала більшість вимог правомірними. Але 22
січня, за твердженням правозахисників, до колонії ввели спецпідрозділ,
який кілька годин бив засуджених.
Натомість, у прокуратурі Хмельницької області й Департаменті з виконання покарань категорично заперечують факт побиття ув’язнених. Там запевняють, що спецвійська у колонію
не вводили.
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Луценко відбирає голоси у Тимошенко і у „Нашої України”

або місцевих, причому навіть не тепер, а в майбутньому, через рік – це
буде головна перевірка міцності цього союзу. Чи вдасться їм домовитися про створення єдиного спільного
списку? В нинішніх умовах, на мій погляд, єдиний шанс перемогти і взяти
більшість у парламенті – спробувати
створити такий єдиний список. Якщо
вони стануть конкурентами на електоральному полі, як у 2006 році, тоді
вони відбиратимуть голоси один в іншого і фактично вестимуть війну між
собою.
Які проблеми можуть виникнути між
БЮТ та „Нашою Україною” в процесі співпраці?
У цій домовленості існує певна інтриґа. На жаль, в українській політиці завжди існують, скажімо так, формальні
офіційні домовленості та неформальні неофіційні. І ось вже дехто називає
ці домовленості між БЮТ та „Нашою
Україною” пактом Ющенка – Тимошенко, до якого є таємні протоколи. Я припускаю, що дійсно такі протоколи можуть існувати, але справа
в іншому – наскільки вони узгоджені
та підписані. Oскільки під час підписання останнього договору між БЮТ
та НУ стало очевидним, що фактично
В’ячеслав Кириленко як голова фракції виконував волю Ющенка і не узгоджував в деталях позиції з керівництвом, з головними фігурами фракції. Це відразу викликало обурення,
протестні заяви з боку А. Кінаха,
А. Матвієнка та деяких інших, достатньо відомих і впливових фігур у фракції „Наша Україна”. І тому в майбутньому також можуть бути певні про-

блеми. Друга проблема, дуже важлива: як бути з іншими політичним
силами, потенційними союзниками?
Та ж „умовна” політична сила Юрія
Луценка, національно-демократичні
сили. Їхній рейтинг є нині невеличкий.
Але вони мають свій стійкий електорат. Якщо дбати про великий міцний
блок і долати розпорошення демократичних сил, то, в принципі, до такого блоку треба залучати „Пору”,
УНП, Народний рух України і т.д..
Tреба вирішувати проблему. Поки що
доля перерахованих сил у цьому гіпотетичному об’єднанні невідома.
Оскільки такого об’єднання ще немає, яке майбутнє в „Нашої України”?
„Наша Україна” при всьому своєму кризовому стані останнім часом
все ж залишається третьою за вагою політичною силою України. Її
перспектива залежить від наступних
чинників: перший чинник, головний
– це авторитет, рівень популярності, банально кажучи, рейтинг президента Ющенка. Другий чинник
– це подолання внутрішніх протиріч,
які існують у „Нашій Україні”. Якщо
на наступному з’їзді в кінці березня
вдасться стабілізувати ситуацію, подолати кризові тенденції останніх часів, я думаю, що вони своє третє місце зможуть зберегти. І третій чинник,
дуже важливий: як розвиватиметься
проект Юрія Луценка, який безпосередньо пов’язаний із ситуацією
в „Нашій Україні”. Наскільки можна зрозуміти, є надія, що Луценка
все ж таки вдасться умовити очолити
партію „Наша Україна” і тим самим

А що можна сказати про ідеологічний бік Народної Самооборони? Як
пояснити те, що Юрій Луценко був
соціалістом, а Тарас Стецьків – політик правого напрямку?
Я думаю, що Луценко значною мірою ідеологічно залишається соціалістом. Інша справа, що в його проекті помітна певна ідеологічна еклек-

Володимир Фесенко

тика. Там є кістяк із соціалістичних ідей,
але в сучасному вигляді. Взагалі, Юрій
Луценко ще у 2004 році, одразу після Помаранчевої революції мріяв про
проект нових лівих. Але сталося так,
що він пішов в уряд. Водночас, Луценко – революціонер в душі. Для нього
площа, майдан, трибуна – атмосфера
його існування. Майдан 2004 року,
перебування Луценка та Стецьківа польовими командирами, революційна
риторика, революційний стиль – це головне, що їх поєднує. Вони хочуть продовжувати боротьбу за демократію
революційно-демократичними методами. І Стецьків зробив, на мій погляд,
ставку на Луценка ще минулого року.
Які шанси Луценка отримати підтримку на сході України, тим більше
після заяви УНСО про підтримку Народної Самооборони?
Дійсно, фактично на останньому з’їзді
УНСО підтримали ініціативу Луценка.
Один з їхніх активістів працює в команді Луценка [Ігор Мазур – П.А.]
і приймає безпосередню участь у Народній Самообороні. І це дійсно буде
працювати проти Луценка на Сході.
Ще одна проблема у Самообороні – організаційне зміцнення проекту.
Вже відчувається ситуація: приїхали
до обласного центру, поспілкувалися
з людьми, дали певну політичну надію, а потім поїхали. А до кого далі
людям звертатися? Тобто, потрібне
створення політично-організаційної
мережі. Поки що ми бачимо піаракції,
наїзди, такі собі кавалерійські атаки
на обласні центри. Але цього замало, треба створювати організаційну
мережу.

29 січня. В Європі щодня з’являєтьсяя все більше прихильників ідеї вступу України до Європейського Союзу.
Про це свідчать останні дані соціологічного опитування європейської громадськості, що його провело агентство TNS opinion за дорученням Міжнародної мережі за Україну в Євросоюзі Yalta European Strategy. Загалом
лише 34 % опитаних виступили проти
прийняття України до європейської родини. Найбільше з-поміж досліджених
європейських країн Україну підтримує, звичайно ж, Польща, в якій 65 %
висловилися за інтеґрацію української
держави до ЄС. Друге місце посідає
Іспанія – 65 %, потім Італія – 59 %,
Франція – 56 %, Великобританія –
47 % та Німеччина – 44 %.
30 січня. БЮТ має намір докорінно переписати Конституцію – про це
лідер блоку Юлія Тимошенко заявила на форумі депутатів місцевих рад.
Основний закон потребує вдосконалення, вважає прем’єр. Секретаріат президента з ним погоджується,
і підкидає ідею про загальний референдум щодо конституційного ладу.
Поки двоє б’ються – третій користається. Саме сварка між президентом
і прем’єром призведе до дострокових виборів, переконана Тимошенко.
БЮТ уже навіть списки готує.
30 січня. На 1 мільярд 600 мільйонів
гривень торік розікрали Державний
бюджет. Принаймні саме таку суму встановила Контрольно-ревізійна
служба. Ревізори запевняють: в Україні крадуть – багато, безсоромно,
іноді майже не криючись. Українські
чиновники не просто крадуть, вони
роблять це з розмахом. За інформацією Контрольно-ревізійного управління, в Україні не існує жодної держустанови, в якій би не крали бюджетних коштів. Найчастіше гроші
платників податків прилипають до
рук чиновників у Міністерстві охорони здоров’я, освіти, надзвичайних
ситуацій та оборони. Чи не найбільше запитань у ревізорів до колишніх
керівників української залізниці. На
2 мільярди гривень фінансових порушень накопали працівники КРУ
в „Укрзалізниці”.
31 січня. Радник Президента України,
екс-глава МВС Юрій Луценко презентував у Тернополі – на прес-конференції і на Театральному майдані
– проект очолюваного ним громадського руху Народна Самооборона.
„Я приїхав як людина, яка хоче допомогти громадянам організуватися
і відстояти свої права”, – пояснив Луценко. У реалізації задуманого Юрій
Луценко розраховує на безпартійних
українців, відомих політиків та представників бізнесу. Для цього він проведе весняний марш-тур Україною.
31 січня. Президент одужує. За словами лікарів, Віктор Ющенко нині
31

огляд подій

Багато людей вважають, що Народна Самооборона Юрія Луценка
може стати для нього стартовим майданчиком у наступних виборах...
Це дуже важливо. Якщо не буде дострокових парламентських виборів,
то наступні вибори – це президентські (у 2009 році). Дійсно, у Луценка є власні амбіції. І він не виключає
можливості прийняти участь у президентських виборах, але все залежить
від рішення самого Віктора Ющенка.
Власний рейтинг Луценка залишається низьким. Однак, якщо Ющенко скаже, що „Юрій – мій наступник,
і я прошу його підтримати”, це може
додати шансів Луценку, хоча однаково він не може нарівні конкурувати
з Тимошенко. Інша річ – тут може бути розіграна певна технологічна комбінація для того, щоб продемонструвати, що Тимошенко не є одноосібним лідером в демократичному таборі, і що треба домовлятися, йти на
поступки. Однак стратегічної домовленості немає, тому складається враження, що в Секретаріаті президента
наразі не знають, чи буде Луценко
грати власну гру. А тому все вирішуватиметься у 2008–2009 році.
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відновити хоча би частково, її вплив,
активність, додати драйву. Хоча, судячи з усього, сам Луценко не дуже
схильний йти в „Нашу Україну”. Він
швидше схиляється розвивати свій
власний проект. І якщо виникне ситуація дострокових виборів, спробує
створити достатньо міцний виборчий
блок на чолі з самим собою. Тобто,
це буде або іменний блок Луценка,
або блок зі старою назвою Народна Самооборона, але першим номером буде Юрій Луценко. І „Наша
Україна” може увійти до цього блоку
(це варіант).
В той же час, якщо не вдасться
об’єднати проекти Луценка та НУ,
тоді вже сьогодні помітна тенденція:
Луценко відбирає голоси не стільки
у Тимошенко, скільки у „Нашої України”. Тих 3%, які має Луценко, це фактично голоси „Нашої України”. І частково – це голоси людей, які розчарувались і в БЮТ, і в „Нашій Україні”.
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здоровий на 80 відсотків. Як відомо, Віктор Андрійович перебував
у Швейцарії на плановому медичному обстеженні. Після огляду швейцарський лікар Жан Сора, який займався лікуванням Ющенка, запевнив, що
з його організму вже виведено близько 80 відсотків діоксину.
2 лютого. Закон про Кабінет міністрів
офіційно набув чинності. Його надрукували офіційні видання парламенту
–„Голос України” та Кабміну – „Урядовий кур’єр”. Закон вийшов у тій
редакції, на яку наклав друге вето Віктор Ющенко – під ним немає підпису ані Президента, ані спікера – лише печатка Голови Верховної Ради.
В Секретаріаті глави держави напередодні заявили, що Віктор Ющенко
оскаржить процедуру оприлюднення
в Конституційному суді – це підтвердив і представник Президента в Парламенті Роман Зварич. Фракція „Наша Україна” ініціюватиме питання
про відкликання Олександра Мороза
з посади спікера.
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5 лютого. Голова фракції „Наша
Україна” В’ячеслав Кириленко і лідерка БЮТ Юлія Тимошенко підписали угоду про спільну опозиційну діяльність у Верховній Раді. Нова коаліція
висловила готовність спільно працювати над новим текстом Конституції,
паралельно ініціювавши скасування
конституційних змін, запровадити імперативний мандат на період формування демократичної політичної системи; домагатися проведення дострокових парламентських виборів та виборів депутатів місцевих рад; посилити статус місцевого самоврядування,
спільно розробити пакет законопроектів щодо підвищення рівня мінімальної заробітної плати, покращення
послуг охорони здоров’я та інших соціальних гарантій, забезпечити співпрацю фракцій Блоку Юлії Тимошенко
і „Нашої України” в місцевих радах;
спільно погоджувати та підтримувати кадрові пропозиції, які вносяться
на розгляд Верховної Ради. БЮТ зобов’язався більше не підтримувати
подолання президентського вето.
5 лютого. За твердженням лідерів
Блоку Юлії Тимошенко та „Нашої
України” – уряд Януковича домовляється про спільне з росіянами використання газотранспортної системи
України. Таким чином, одне з найбільших надбань – 35 тисяч кілометрів
газової труби – може плавно перейти
під контроль сусіда. Натомість представники антикризової коаліції запевняють, що все зовсім не так. Консорціум можливий, але не на наявну
трубу, а на нову, ще не прокладену.
Україна планує побудувати ділянку газогону Богородчани–Ужгород
разом із росіянами. І взагалі, Віктор
Янукович обіцяє обговорювати тему консорціуму публічно і прозоро.
Скандал спровокувала заява росій32

Україна перебуває постійно у процесі політичної реформи. Які дії президента?
Президент окреслив свій сценарій та
ставлення до конституційного процесу. Минулого року цього не було.
Тоді він говорив про оптимізацію, вирішення конституційних проблем, але
в останні місяці, особливо у січні–лютому, Ющенко вже достатньо чітко заявив про свій проект. Йде підготовка
нового проекту конституції, можливе винесення його на конституційний
референдум. Однак про це саме заявили і БЮТ, і команда Луценка. Вони можуть поєднати свої зусилля. Але
концептуальної моделі немає. Ось комуністи заявили про свій проект конституції – скасування посади президента, перехід не до суто класичної
парламентської республіки, а радше
до радянсько-парламентської.
Наскільки я знаю, в команді президента немає чіткого уявлення, яку
саме модель обрати. Можливе також часткове повернення до президентсько-парламентської моделі.
Але так чи інакше залишиться питання, яке буде найбільш вразливим: чи повинен парламент формувати уряд? Наскільки мені відомо,
в БЮТ схильні до того, щоб залишити саме цей принцип. До речі,
в БЮТ сформовано ціль-максимум
і ціль-мінімум. Мінімум – боротися за посаду прем’єра, за свій уряд
(у майбутніх виборах). Максимум
– можна поборотися за посаду президента, але з широкими повноваженнями. Поки що маємо в Україні
продовження політичної реформи,
яка, на мій погляд, є найбільш реалістичним сценарієм розвитку подій.
Це ж все таки поступова адаптація
– і політична, і правова – парламентсько-президентської системи. Щодо
інших сценаріїв, їх фактично два.
Перший – спробувати внести зміни до Конституції за механізмом, який
описаний в основному законі. Але для
цього потрібна конституційна більшість. В нинішніх умовах це можливо
завдяки союзу Партії регіонів з „Нашою Україною”, і тут ще мають підключитися соціалісти. Або завдяки
співпраці Партії регіонів та БЮТ. Тільки в такому випадку можливе внесення змін до Конституції.
Другий варіант, який треба розглядати – скасування конституційної
реформи. Це теоретично можливо.
Скасування могло би відбутися на підставі відхилень у процедурі внесення
змін до Конституції. Більшість юристів
визнає, що такі відхилення були. Ін-

ша річ – принцип „закон не має зворотної сили”. Нова норма Конституції набула чинності. Юристи це також
визнають. Вони кажуть, що не можна
повернутися назад. І треба шукати також якийсь компромісний варіант.
І нарешті – ще один варіант, який
пропонується Віктором Ющенком та
іншими опозиційними силами. Це підготовка ухвалення нової конституції,
що можливе на конституційному референдумі. Правові підстави для такого референдуму існують. Є рішення
Конституційного суду, прийняті восени 2005 року, згідно з яким конституційний лад в країні має визначатися
лише через конституційний референдум. Інша річ, що такий референдум
дуже ризикований з політичної точки
зору. Ось лише декілька таких ризиків: знову розкол України, оскільки голосувати будуть не стільки за конституцію чи проти неї, скільки за або проти Ющенка. Інша проблема – можуть
зіткнутися два проекти: опозиція буде
наполягати на новій конституції, а антикризова коаліція буде виступати за
те, щоби працювала нинішня редакція
конституції. Це також може призвести
до розколу країни.
І ще один варіант, також заявлений з боку антикризової коаліції – якщо В.Ющенко заявить про розробку
і ухвалення нової Конституції, вони
вимагатимуть винесення на конституційний референдум питань про державний статус російської мови, про
ставлення до НАТО і, можливо, про
федеративний устрій держави тощо.
Я би сказав, що на сьогодні ситуація
майже патова. Тобто, немає не лише
ідеального варіанту! Оптимального
варіанту виходу з нинішньої ситуації також немає, оскільки в жодної
з політичних сил не вистачає відчутної переваги, яка дала би можливість провести свій варіант конституційних змін. З іншого боку, відсутній такий варіант виходу з конституційної кризи, який мав би мінімум
негативних наслідків. І тому або ця
війна буде продовжуватися до наступних виборів (президентських чи
парламентських – можливо, з певними періодами загострення), або все
ж таки вони спробують помиритися,
хоча би на певний час. Чому я кажу,
що нинішня „холодна війна” не може
бути „гарячою”? Основні її учасники не хочуть переведення цієї війни
в гарячий стан. Цього не хоче антикризова коаліція, цього не хоче поки
що і Ющенко.
Спілкувався Петро Андрусечко, Київ

Колишня „олігарх”, що перейшла
на світлий бік. Хоча дехто в цьому
сумнівається. Блискучий оратор, що
не цурається популізму. Політик із залізним електоратом, який підтримує
її, незалежно від її вчинків. Юлія Тимошенко – одне з найпрекрасніших
облич української політики і водночас
нещадний політик.
Вже у 1990-х роках, коли вона зайнялась енергетичним бізнесом на високому рівні, перед її чарами не зміг
встояти тогочасний шеф „Газпрому”.
Багато хто зачарований нею і сьогодні. За її стилем в одязі уважно спостерігають інші жінки політики, а жовта
преса скрупульозно оцінює вартість її
вбрання. Вона у першій трійці в рейтингах найвпливовіших осіб України,
а в рейтингу жінок – на першому місці.
Юлія досі вражає і в українській політиці напевне ще не сказала останнього слова.
Біографія Юлії Тимошенко барвиста
та суперечлива. Майбутня політик народилася 1960 року у Дніпропетровську – місті, яке відіграло у її кар’єрі
величезну роль. Дніпропетровськ – не
просто місто-мільйонник. Це місто тривалий час впливало на політичне життя
спочатку СРСР, а пізніше незалежної
України. Впливає на неї і досі за посередництвом людей, які тут народилися
і які пов’язані з цим містом. Їх назива-

ли „Дніпропетровська родина”. Саме з Дніпропетровськом пов’язаний
один із найпотужніших олігархічних
кланів, що впродовж 90-х значним чином впливав на українську політику та
економіку.
Юлія Тимошенко отримала економічну освіту у Дніпропетровському
університеті. Під час навчання познайомилася з майбутнім чоловіком –
Олександром Тимошенком. У 19 років
вийшла за нього заміж, через рік у них
народилася донька Євгенія.
Коли в Радянському Союзі почалася „перестройка”, Тимошенки вирішили використати нові можливості і свою
діяльність розпочали з обміну відеокасет. У 1989 році Юлія Тимошенко очолила молодіжний центр „Термінал”,
створений за підтримки місцевої влади. Ініціатива належала, ймовірно, керівнику відділу пропаганди та агітації
при Дніпропетровському обласному
Комітеті Комсомолу Олександру Турчинову (теперішня права рука Юлії
Тимошенко).
У 1991 році капітал старших та
молодших членів родини Тимошенків
об’єднали формально і виникла корпорація „Український бензин”. Через
короткий період родинна фірма стала монополістом, якщо йдеться про
постачання палива для сільського господарства та промисловості в Дніпропетровській області. Вони також ство-

6 лютого. У Києві почали працювати над створенням нової розширеної
угоди між Україною та Євросоюзом.
Щоб перевірити євроінтеґраційні настрої українців сюди завітав ФранкВальтер Штайнмайєр, міністр закордонних справ Німеччини. Ця країна
зараз головує в Євросоюзі. Запізнення літака на дві години не заважає єврогостеві швидко поговорити про все,
що цікавить Євросоюз – а це готовність України рухатися до євростандартів крізь реформи. Європейців цікавить стабільна економіка, політика
та енергетика; українців цікавить вже
не так усе віддаленіша перспектива
вступу до ЄС, як реалістичніша зона
вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом. Переговори про її створення
обіцяють почати після вступу України
до світової організації торгівлі в середині цього року.
6 лютого. Президент Віктор Ющенко
здійснив дві кадрові пропозиції. Міністром МЗС він пропонує призначити Володимира Огризка, який був
першим заступником у міністерстві
при головуванні Тарасюка. Новим керівником СБУ президент хоче бачити депутата-„нашоукраїнця” Віктора
Короля, в минулому – високого міліцейського посадовця. Цікаво, що новий керівний склад Служби безпеки
з неабиякою заповзятістю формують
із колишніх міліціонерів. Генадій Москаль, міліцейський зубр, тепер опікується контррозвідкою, ще один міліціонер Олег Скляр захищає економіку
держави. Вони, власне, як і їхній потенційний шеф – фахівці своєї справи, втім, функції СБУ відмінні від функцій МВС. А ще Віктора Короля називають товаришем кума Президента
– Петра Порошенка.
8 лютого. Парламент нарешті обрав собі віце-спікера, якого не було
ще з першого дня роботи цієї Верховної Ради. Ним став представник від
опозиційної БЮТ – Микола Томенко.
Омбудсменом втретє стала Ніна Карпачова. Вона вже покинула фракцію
Партії Регіонів, склала депутатські повноваження і навіть заявила, що йде
в опозицію до влади, бо цього вимагає її новий статус.
8 лютого. Кількамісячна боротьба киян і опозиції у міській раді проти завищених тарифів дала результат. Депутати практично одностайно вирішили підняти їх з грудня не більше, ніж
у два рази, а не у три з половиною,
33
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ського президента Володимира Путіна про революційні домовленості
з Україною і про створення спільного газотранспортного консорціуму.
Опозиція вимагає гарантій, що українська труба таки залишиться українською. Експерти зі свого боку нагадують: які б переговори не проводив
уряд, міжнародні договори в Україні
підписує поки що президент.

Фото: Петро Андрусечко

з краю

як хотіли раніше. Бійки, інтриґи, судові позови, таємні домовленості – тарифний серіал, за яким більше двох
місяців спостерігали кияни, закінчено. У два рази подорожчає плата за
теплоенергію, квартирна плата, а також плата за холодну воду та водовідведення.

огляд подій

9 лютого. Більшість запропонувала
свій варіант поправок до закону про
Кабмін, який суттєво відрізняється від
президентського. Нагадаємо, що із сорока двох своїх поправок до закону
про уряд найпринциповішими президент вважав вісім. Саме їх затвердження передбачали і прем’єр-міністр зі
спікером, коли переконували Віктора
Ющенка підписати закон. Навіть побіжний аналіз запропонованих коаліцією поправок засвідчує, що більшість
пропозицій президента коаліція або
не врахувала, або знівелювала. Депутати викреслили пропозицію президента про скасування 15-тиденного
обмеження часу для подання кандидатури прем’єр-міністра і скоротили
можливості глави держави щодо відхилення кандидатури чільника уряду.
Парламент залишив уряду право скасовувати акти місцевих адміністрацій
через їхню неконституційність. Також
Верховна Рада дала можливість парламентській коаліції та прем’єр-міністру реалізовувати подання на звільнення міністра оборони та міністра
закордонних справ. Президент наполягав на виключно своєму праві щодо
цих посадовців, оскільки це передбачено конституцією. Готовність до співпраці з главою держави – так оцінює
поправки до закону „Про Кабінет міністрів” парламентська коаліція. Імітацією компромісу називає ухвалений
у першому читанні закон опозиція.
9 лютого. Москва заборонила в’їзд
на територію Росії громадянину України Петру Порошенку у відповідь на
введену Україною „порочну” практику „чорних списків” щодо російських
громадян. „Таке рішення було прийнято в рамках російського законодавства”, – підкреслили в МЗС Росії.
Раніше під заборону на в’їзд в Україну потрапили віце-спікер Держдуми
РФ Володимир Жириновський, депутат Держдуми, директор Інституту
країн СНД Костянтин Затулін, глава Фонду ефективної політики Гліб
Павловський, тележурналіст Михаїл
Леонтьєв і низка інших громадян РФ.
Можливо, в’їзд на територію Росії,
крім „нашоукраїнця” Петра Порошенка, заборонять ще і колишньому
міністру закордонних справ Борису
Тарасюку, і його наступнику на цій
посаді Володимиру Огризку, – так
повідомляє близьке до російського
МЗС джерело.
14 лютого. Віктор Ющенко погрожує відправити Кабмін у відставку,
якщо той не почне виконувати укази
глави держави. Відповідне звернен34
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рили в цей період ще одну міжнародну
фірму „Сіал”, яка контролювала 25 %
акцій єдиного у світі покладу червоного граніту.
У середині 90-х Юлія Тимошенко короткий час співпрацює з Віктором Пінчуком – зятем Леоніда Кучми. Разом
вони створили корпорацію „Співдружність”, яка діяла на ринку газу. У 1995
році на базі „Українського бензину” постає підприємство „Об’єднані
енергетичні системи України” (ЄЕСУ).
Очолює нову фірму Юлія Тимошенко.
Вважається, що великий вплив на виникнення цієї структури здійснив Павло
Лазаренко, який до цього був функціонером в обласних владних структурах
Дніпропетровська. У 1995 році Лазаренко стає віце-прем’єром України,
а через рік – прем’єр-міністром. Саме
в цей період починають говорити, що
президент Кучма оточує себе людьми
з дніпропетровського клану.
У тому ж 1995 році Юлію звинувачують у контрабанді 26 тисяч доларів,
які знайшли у неї в аеропорту Запоріжжя. Подібні закиди висунули їй також
в Росії, звинувативши у контрабанді
200 тисяч доларів (справу закрили
у 2001 році).
Розвиток компанії ЄЕСУ, що заробляла гроші на поставках газу для
державних споживачів, співпав з часом найбільшого впливу Лазаренка на
українській політичній сцені. Основна
діяльність компанії у 1996–1997 роках полягала в поставках газу у східні області України. Одночасно ЄЕСУ
співпрацювали з „Газпромом” та „Укргазпромом” у питаннях транспорту газу для закордонних споживачів через
територію України. Це була складна
структура, якій належало близько 20
тисяч об’єктів.
В цей період Юлія Тимошенко стає
популярною особою. З’являється в ме-

діа, в тому числі зарубіжних. В 1996
році потрапляє до парламенту через
додаткові вибори. Цікаво, що у парламенті Тимошенко входить не до фракції
близького їй Лазаренка, а до прокучмівської „Єдності”.
У 1997 році дійшло до розколу між
Леонідом Кучмою та „дніпропетровським кланом”. Поділ на „людей Кучми” та „людей Лазаренка” призвів
до відкритого конфлікту, в результаті якого Лазаренка усунули з посади
прем’єра. У 1998 році Лазаренко потрапив до парламенту разом з опозиційною партією „Громада”, на шостому місці у виборчому списку якої знаходилась Юлія Тимошенко. Однак до
парламенту вона потрапила, перемігши в одномандатному окрузі. Після виборів Юлія Тимошенко очолює створений „тіньовий кабінет” і критикує уряд
та президента.
Це час, коли Юлія починає прощатися з бізнесом на користь політики.
ЄЕСУ усувають з газового ринку України. Проти фірми порушують справи
щодо ухиляння від сплати податків.
Після скандалу з Лазаренком Юлія
Тимошенко створює власну партію і парламентську фракцію „Батьківщина”. Коли в грудні 1999 року
прем’єром стає Віктор Ющенко, він
призначає Тимошенко віце-прем’єром.
В уряді вона відповідає за паливоенергетичні питання і розпочинає наводити лад у цій сфері, знаючи цей
ринок досконало з часів, коли діяла
на протилежному боці, також у тіньовому секторі. Тимошенко проголошує
боротьбу з корупцією на енергетичному ринку під назвою „Чиста енергія”.
Менш прихильні до неї стверджують,
що це була просто помста тим, хто
усунув її фірму з цього ринку.
З олігарха Тимошенко перетворюється на реформатора і стає уособ-

коментував призначення Юлії Тимошенко на посаду прем’єра: „Як чоловік я хотів би висловити багато компліментів Юлії Тимошенко як політику,
як людині, як привабливій прекрасній
жінці. Спостерігаючи за долею та життєвою дорогою Юлії Тимошенко, хочу
сказати, що такій силі характеру, такій
волі, такому розуму може позаздрити
будь-який політик-чоловік. Я схиляюсь
перед нею як політиком”.
На посаді прем’єра Юлія Тимошенко протрималася до вересня 2005 року, коли президент підписав декрет про
відставку її уряду. Її діяльність на цій посаді оцінюють по-різному. Дехто вважає, що її економічні рішення спричинили багато негативних наслідків. Суспільна ж оцінка виявилася кращою,
оскільки вона намагалася зміцнити соціальний бік урядової політики.
Відставка уряду Тимошенко фактично перекреслила будь-які шанси на
спільний блок з „Нашою Україною” на
парламентських виборах 2006 року.
Розкол у таборі колишніх „помаранчевих”, між іншим, увінчав успіх Партії Регіонів. Однак фракція БЮТ посіла
друге місце, відібравши голоси у „Нашої України” і отримавши 129 місць.
Після виборів тривалий час точилися суперечки щодо утворення „помаранчевої коаліції”, яку остаточно
перекреслила „зрада” Олександра
Мороза. Юлія Тимошенко оголосила
про перехід до жорсткої опозиції. Однак восени 2006 року Тимошенко залишилася поза головним напрямком
політики, оскільки основний конфлікт
перебігав на лінії „президент – антикризова коаліція”. У 2007 році Юлія,
завдяки своїй хитрій грі, повернулася
до великої політики. У голосуванні щодо подолання президентського вето на
Закон про Кабінет Міністрів вона підтримала антикризову коаліцію.
Кажуть, що окрім суто прагматичних
політичних цілей, певну роль у цьому
відіграла особиста неприязнь до президента Віктора Ющенка. Але раптом Юлія Тимошенко проголошує підписання угоди між БЮТ та „Нашою
Україною” про співпрацю у парламенті. Все вказує на те, що за порозумінням стояв президент, який злякався дій
Юлії. Порозуміння триватиме стільки,
скільки часу це буде вигідно для Тимошенко, оскільки, на думку багатьох,
хоч Юлія і вбирається у спідницю, вона єдиний справжній чоловік в українській політиці. Амбіції у Юлії великі, але
їх втілення, ймовірно, побачимо у наступних парламентських та президентських виборах.
Петро Андрусечко, Київ

ня до Конституційного суду уже готують: заявили президентські правники. Якщо згідно з Конституцією уряд
підзвітний і підконтрольний президенту, то це означає, що президент має
право відправляти Кабмін у відставку – вважають у Секретаріаті президента. Урядовцям причини обурення
Ющенка незрозумілі. Вони ще вчора
подали до суду на самого президента: з приводу призначення кількох голів райадміністрацій. Війна між двома
центрами влади в Україні і не думає
зупинятися. Президент і прем’єр через пресу дебатували, чому і досі не
призначені Володимир Огризко і Віктор Король на посади міністра закордонних справ та голови служби
безпеки відповідно. Віктор Ющенко,
наприклад, дивувався, чому коаліціянти заявляють, що по кандидатурі
Огризка з ними не радилися. Адже,
стверджує чільник держави, відповідні
консультації з антикризовиками проводили представники його Секретаріату і дійшли згоди на його призначення. Прем’єр же взагалі заявив: коаліції Огризко просто не подобається
– з різних причин.
14 лютого. Литва, Україна й Білорусь збираються створити альтернативну систему енергопостачання. Ідея
належить литовському президентові Валдасу Адамкусу. Нафту купуватимуть на Роттердамській біржі. Для
спільного проекту мають реконструювати термінал у Клайпеді, а в Україні
і Білорусі створити мережу нафтобаз
і залізничних естакад для прийому
сировини.
16 лютого. Остання надія поховати суперечки щодо повноважень між
президентом і Кабміном – Конституційний суд, який нарешті порушив
обітницю мовчанки. Голова суду Іван
Домбровський стверджує: рішення
щодо можливості переглянути положення політреформи він не ухвалював. Першим серед невідкладних актів Конституційний Суд може розглянути „Закон про Кабінет міністрів”.
Але суддям дуже важко працювати
в умовах політичного тиску, каже
Домбровський. І попереджає, що може піти у відставку.
16 лютого. Президент не має права відправляти уряд у відставку, але
може висловити йому резолюцію недовіри. Так вважає член Вищої ради
юстиції Степан Гавриш, який колись
був доволі наближений до Леоніда
Кучми. У будь-якій цивілізованій державі після резолюції недовіри Кабмін
складає повноваження, заявив юрист.
Але на сьогодні він бачить „дуже мало підстав для того, щоб уряд Януковича пішов у відставку”.
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ленням боротьби з корумпованою
владою. Досить швидко після призначення її на посаду віце-прем’єра проти неї починається цькування з боку
представників олігархічних кланів, що
підтримують президента. У листопаді
2000 року Генеральна прокуратура
відкриває справу проти віце-прем’єра.
Керівництво ЄЕСУ звинувачують у підкупі представників Міноборони Росії
з метою проведення низки фінансових
операцій. Під тиском президентського
табору у січні 2001 року Ющенко відправляє Тимошенко у відставку.
У лютому 2001 року, коли починається справа, пов’язана зі скандалом
навколо плівок Миколи Мельниченка, Юлія Тимошенко очолює Комітет
Народного Порятунку. Незабаром
у зв’язку з кримінальною справою,
відкритою проти неї, її арештовують.
Арешт триває до березня, коли суд
спростував звинувачення і звільнив її
з-під варти. Багато хто вважає, що цей
арешт і сформував „залізну Юлію”.
Після арешту вона стає нещадним
супротивником президента Кучми та
його оточення. У грудні 2001 року
створює опозиційний Блок Юлії Тимошенко (БЮТ). Це скорочення також інтерпретують як „бьюті” (beauty) – угруповання прекрасної Юлії.
У березні 2002 року БЮТ потрапляє у парламент, отримавши 7,2 %
голосів. Під час виборчої кампанії
Юлія показує себе запальним та радикальним промовцем, часто вдаючись
до популістичної риторики.
Щораз більше її атакують з табору
Кучми. Російська військова прокуратура звинувачує Тимошенко у підкупі працівників Міноборони і вносить
її до міжнародного списку розшуку а
українська прокуратура пробує ще
раз добратись до неї, готуючи справу, в якій її підозрюють у спробі підкупу суддів.
Перед президентськими виборами
в Україні Блок Юлії Тимошенко підписує коаліційну угоду з „Нашою Україною” у справі підтримки кандидата Віктора Ющенка. Виникає коаліція „Сила Народу”. Взамін Юлія Тимошенко отримує гарантії посади прем’єра
в майбутньому уряді. Впродовж виборчої кампанії вона активно агітує в регіонах за кандидатуру Ющенка, а під
час Помаранчевої революції стає одним із провідників революції на Майдані і водночас її улюбленицею.
Згідно з коаліційною угодою, відразу після інауґурації президента Віктора
Ющенка, Тимошенко стає прем’єром.
Віталій Кличко, один із знаменитих
українських братів-боксерів так про-

культревю

Маріанна Кіяновська:
„... ріка, що тече своїм єдино
можливим руслом...”
Не буде перебільшенням сказати, що Маріанна Кіяновська
вже друге десятиліття поспіль
є однією із найцікавіших сучасних
українських поеток. Для багатьох,
вочевидь, – і то цілком заслужено
– навіть і найцікавішою. Сьогодні
вона є авторкою шести поетичних книжок (між них „Кохання
і війна” (2002) – у співавторстві
з Мар’яною Савкою), найсильнішими з-поміж яких не раз називають дві найновіші: „Книга Адама” (2004) та „Звичайна мова”
(2005).
Маріанна Кіяновська унікальна,
здається, всім. Способом письма:
вона має тисячі – і це без перебільшення – написаних віршів, із
яких у книжки потрапляє тільки
дещиця; способом мислення: Маріанна мислить водночас як вельми
ерудований філолог, добрий культуролог і як поет, що засвідчує не
просто причетність до простору
„високої культури”, а органічність
свого в ньому перебування. Томуто її поезії – як у жодного іншого
сучасного українського поета
– мають таку „культурологічну густину”, на яку перед цим, можливо,
можна було натрапити хіба що
в творчості неокласиків. Зрештою,
вона унікальна й легкістю, з якою
„оперує жанрами”. Або не так:
кількістю жанрів, які з неї проростають, – часом це хочеться назвати саме так. Її верлібри не менш
пронизливі від її римованої поезії,
її мала проза не менш цікава за її
п’єси, її вінки сонетів – це тексти,
які здатен полюбити навіть той,
кому форма сонета загалом чужа
й далека. Як людина Маріанна
Кіяновська унікальна довірливістю
і справжністю.
Кіяновська знана також і добрими поетичними перекладами.
Останні декілька років вона вела
рубрику „Нова польська література” в літературному часописі
„Кур’єр Кривбасу”, а в найближчих її планах – видання Антології
наймолодшої польської поезії
в українських перекладах.
Богдана Матіяш
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Мар’янко, якби хтось сторонній
записав наші розмови, вони би
виявилися значно цікавіші за будьякий формат інтерв’ю.. Особливо
ота недавня, про дитинство.. Мені
вона якось тепер дуже щемко
пам’ятається... Сюжети Твоїх щоденників. Сюжети уявляння і вигадування світу чи осмислення Дарвінових теорій у восьмирічному віці...
Це таки захопливо. Але мені цікаві
не тільки самі сюжети; цікаво й те,
чим для Тебе тоді було це писання.
З чого постала потреба перевести
„усну історію” в письмо?
Як справжній друг ти починаєш
з найтяжчого. Питаєш, чим було
для мене писання? Просто втечею.
І ці сюжети, про які я казала, – теж
втеча. Коли я була дитиною, мені
дуже непросто жилося, я у своєму
щоденному існуванні мусила йти
на величезну кількість компромісів
– заради спокою тих, кого любила,
заради їхньої радості, бо я багато
хворіла, а вони дуже за мене переживали. Треба було вчитися на
„відмінно” – і я вчилася, треба було
казати правду про кожен прожитий
день, насамперед це стосувалося
школи, – і я робила все для того,
щоб у школі нічого особливого не
ставалося; тобто нічого – у моєму
розумінні. Мені подобалося жити
поруч із тими, кого я вигадувала. Це
були люди честі – козаки, лицарі,
мушкетери... Королі, врешті-решт...
У голові в мене за ці роки спалахнули, перегоріли і згасли десятки
авантюрних романів. Думаю, про
ці мої медитації ніхто, крім дідуся,
не знав.
Я хотіла зрозуміти, що таке Любов,
чому з нею так нестерпно жити
і чому без неї жити просто неможливо. Чому герої гинуть в ім’я любові.
І чому я нікому, крім дідуся, не можу
розповідати про своїх козаків і мушкетерів, і чому всі так дивно дивляться на мене, коли я про це говорю...
Намагання зрозуміти ці речі здається мені основною причиною того,
чому я почала писати щоденники.
Записування альтернативних історій почалося пізніше. Я намагалася
зрозуміти, чому люди відчувають по-

требу любити. Чому вони люблять?
За що? Що їх мучить, коли вони
люблять, і що – врятовує? І моя віра
в Бога – з якогось часу усвідомлена,
хоч, від того, може, ще наївніша, моя
дуже звичайна віра в Бога, напевно,
починалася десь тоді – і саме з оцих
питань. Я дуже гостро пам’ятаю, як
страшно це мене мучило. Тодішні
думки про Бога належали до несказанного. Малою я думала про нього
особливою мовою – без слів. Коли
людині дуже страшно, коли її охоплює безпричинна радість, коли вона дивиться на палаючий дім, вона
переважно не має часу на те, щоби
мислилося словами. А я завжди відчувала і радість, і страх, думаючи
про Нього. Слова, яких я в дитинстві
не мала, почали приходити до мене
майже двадцять років по тому. І тоді
я ще більше стала боятися кожного
слова – несказаного тоді, але тепер
написаного. А значить, більше ніж
сказаного...
Чи могла би Ти назвати щоденникове писання загалом авторовою
приватною міфологією? І чи довіряєш надрукованим щоденникам?
Свої щоденники я спалила. Тобто
вони тепер навіть для мене стали
приватною міфологією. Власне
міфологією. З усіма її опозиціями.
З присутністю невидимого. Крім
того, у певному сенсі щоденник – це
вже антидійсність. А пригадування
написаного в щоденнику, який існував, але вже не існує, – це щось
таке ж, як мімесис. І як задзеркалля
задзеркалля. Передовсім саме
писання щоденника є вибірковим.
І процес пригадування теж завжди
є вибірковим. До того ж я принаймні частково усвідомлюю, що для
мене є, так би мовити, „територіями
непригадування”... У цьому сенсі
„міфологія” – напевно, дуже вдале
слово, а надто якщо при цьому
пам’ятати, що міф – у його найуніверсальнішому значенні – це
надреальність, та матриця, у яку свідомість пізніше вписує уявлення про
дійсність. Але досить про це... Так от,
оскільки я свої щоденники все-таки
писала, а пізніше – читала, я тепер
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здатна впізнавати щоденники-підробки, щоденники, писані не для себе,
а для того, щоби їх прочитали інші.
Є щоденники – високодостойні
літературні тексти. Це жанр, який дозволяє письменникові висловити певні
речі однозначно від власного імені,
не ховаючись за „образом автора”.
Я дуже люблю щоденники Довженка і Ґомбровіча. Їх писали розумні
й шляхетні люди. І вони відразу призначалися для того, щоб їх надрукувати. В них домінує правда – і ця правда
не є занадто приватною.
Що сформувало Тебе як поетку? Чи
адекватно було би в якомусь сенсі
сказати, що Ти сама створила свою
біографію?
Мені закидають, що я створила свою
легенду. Біографія – це місце і час
народження плюс можливості плюс
шанси плюс зусилля плюс те, що
про тебе знають інші. Легенда – це
майже те саме, тільки „те, що про
тебе знають інші” чомусь опиняється
на самому початку. Я не мала впливу
на те, де і коли народитися. Не маю
впливу на те, що про мене думають
і говорять. Я щасливо не скористалася
безліччю шансів, подарованих мені
долею, – причому з різних причин.
Наприклад, тому, що мені не хотілося
пізніше за це платити. Платити собою,
своєю сутністю, своїм „я”. Саме тому
я тепер у Львові, а не в Києві. І не
в Парижі. Мене ні легенда, ні біографія не цікавлять.
А що сформувало мене як поетку?
По суті, я вже не раз про це казала.
Найперше, я не знаю, чи я поет. Я не
знаю, чи маю право думати про
себе, що я поет. Я не знаю, якою
є моя присутність у тому, що я пишу.
Я – письменник, перекладач. Трошки
–літературознавець. До мене іноді
приходять вірші. І тоді я їх записую.
Але я не здатна писати тоді, коли
мені треба або хочеться писати. Я не
спроможна вичавити з себе жодного
рядка, коли вони не приходять, я не
змогла б цього зробити, навіть якби
від цього залежало моє все... Ніщо не
формувало мене як поетку. Були люди
і події, які формували мене як людину.
Я – ніби ріка, що тече своїм єдино
можливим руслом. Я здатна тільки або
текти так, як мені дано, – або пересохнути. Більше я нічого не можу.
Ким ти хотіла стати, коли була дитиною? І, до речі, коли перестала нею
бути?
Коли я була дитиною, ще у дошкільному віці, я хотіла ніколи не ходити на

роботу, бо це забирає багато часу.
Мені подобалося життя Леонардо
да Вінчі. Він навчився малювати, тому
що це було його покликанням, його
Даром. Коли він творив, це було його
істинним життям, а не рутиною. До речі, мої дитячі щоденники – це, так би
мовити, слід його тіні (він же теж писав
щоденники!) в моїй душі. Але я рано
зрозуміла, що зовсім не така, як він.
Мені не виходило малювати.
Відтак я погоджувалася на те, щоб
у крайньому разі зробитися кочегаром, як радянські дисиденти,
– і цілими годинами дивитися на вогонь. Я думала, що мені доручали би
спалювати заборонені книжки, але
перш ніж спалити, я могла би перечитати кожну з них. До речі, дитинство
– це 15-20 тисяч довгих годин, коли
можна думати про різні речі. Я намагалася осмислити смерть. Оскільки до
мене раз у раз доводилося викликати
лікаря, я припускала, що ніколи не
стану дорослою, тому що вмру від
туберкульозу, а тому мої розмірковування про те, ким я стану, були значно
менш конкретними, ніж фантазії на тему середньовіччя.
І, до речі, що таке – „бути дитиною”? Може, я ніколи не вміла нею
бути?
Чи маєш щось подібне до Прустівської пам’яті речей – щось особливо
тремке, що оживляє якісь дуже цінні
речі з минулого? Наскільки взагалі
Ти потребуєш любити якісь спогади,
речі, топоси?..
У нас горів будинок. Я спостерігала за тим, як він горів. Ні, не так.
Я бачила цю пожежу. Тоді в нас не
стало майже нічого. Ти запитуєш про
пам’ять речей? Здається, я навмисне
постаралася забути всі наші тодішні
речі. Я не пам’ятаю своїх ляльок. Не
пам’ятаю свого одягу. Не пам’ятаю
меблів у кухні, у вітальні. Навіть
у спальні, де стояв диван, на якому
я спала. Тобто насправді я здатна їх
згадати, щоби назвати. Проте я не
маю спогадів, щоб їх описувати. Я їх
не бачу, не відчуваю, не усвідомлюю.
Просто знаю, що ці речі були. Без
подробиць. Без пам’яті душі. Вони
для мене – як малюнки в підручнику
з іноземної мови. І не те щоби мені
це боліло. Це ніби глибока амнезія...
Але я люблю згадувати людей, яких
я люблю, навіть тих, які вже відійшли.
Мені з ними добре. Я їх не втратила.
Може, це тому, що я знаю, що вони
– на тому світі. А це значить – ніби
у сусідній кімнаті, за зачиненими
дверима. Їх можна чути. Головне

– знати, що вони там є. І що вони
можуть любити.
Чи Тобі було комфортно в літературних дев’яностих і чи комфортно в двотисячних? Чим різняться
– а мова тільки про літературний
простір – ці десятиліття?
Загалом, літературні дев’яності
об’єктивно у чомусь подібні до шістдесятих. Надовго затамований подих
– і раптом можливість глибоко вдихнути повітря. Бу-Ба-Бу, Позаяк, „Нова
дегенерація”, Бедрик, Прохасько,
Іздрик, Жадан – тоді був цілий вибух
імен. Вісімдесятники, Стус, Чубай...
Літературні двотисячні, принаймні
до цього часу, не дали такої кількості
яскравих дебютів, як попереднє десятиліття. Тоді література отримала мо37
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гутній імпульс. Сьогодні він значною
мірою перетворився на потужну інерцію. З часом це, безумовно, зміниться.
Знову з’явиться якийсь поштовх. Це
нормальний процес.
А щоб відповісти на питання стосовно себе, я мала би розділити себе на
дві різні свої присутності – як автора
і як людини. Як людині у літературному просторі двотисячних мені не дуже
комфортно. Напевно, світоглядно
я належу до котроїсь із попередніх
епох, і тепер це почало даватися взнаки. Як автор я радше не маю підстав
на щось нарікати: після 2000 року
вийшло кілька моїх поетичних книжок.
Я надрукувала дещицю своїх оповідань і з десяток добірок поетичних
перекладів з польської. Але в основному я пишу „в шухляду”. Просто не
наважуюся друкувати написане.
Наскільки переклади, якими Ти займаєшся, можеш прокоментувати як
особливий простір власної творчості?
Як переживаєш ці тексти?
Вважається, що переклади дисциплінують. Вони вчать – вчать того, хто
готовий вчитися. Вони внутрішньо
збагачують, бо наповнюють новим
досвідом переживання себе та
іншого. Тим більше, що йдеться не
про копіювання, як у живописі, а про
трансплантацію – з живого в живе.
Але щоби переклад не просто прижився в літературі, а справді зрісся
з нею, він мусить бути органічним,
повинен пульсувати. Це значить
– перекладач мусить народити його
зсередини себе. У цьому сенсі мої
спроби поетичних перекладів, безумовно, нагадують мені стан писання
віршів. Головне для мене – дихання.
Не мова, а дихання всередині вірша,
який я збираюся перекласти. Усе
починається з дихання. І якщо я чую,
як дихає цей чужий текст, – я намагаюся розбудити його у своїй мові.
Але переклади поезії мені вдаються
надзвичайно рідко. Я не беруся за
легкі тексти.
Чого потребуєш, щоби почуватися
щасливою?
Дивно про це говорити, але, здається,
я, щоби почуватися щасливою, нічого
не потребую. У мене все є. Просто
я час від часу мушу собі про це нагадувати. Штука в тому, щоби нагадувати собі про це вчасно.

Ольга : осінь in petto
Наша прив’язаність ув’язнення наше
Зав’язання у себе а втім...
Ігор Калинець
пані Ірині К.
0.
Хіба ми мовчали? Хіба ми мовчати уміли?
Стояли в лісах безголосі хрести звіробою...
І пущені з луків, знеможено стріли свистіли,
У шалі гонитви вгризаючись зопалу в хвою...
Осоння м’яке прогиналось, вологе і пріле,
Були триєдині – мисливі, собаки і коні.
Світилося листя відтінками зваби і сили,
Ховаючи вічність у прожилки густо-червоні...
О князю мій князю, сумний і великий у раті...
Платити за вина – вина завелика для вбогих...
Покотяться голені голови гридням у ноги...
Дере деревлянам у горлі – по муці, по зраді...
А риби, як тіні, пливуть і пливуть в попелища:
Зриваються в небо дощенту просмолені днища...
1.
Зриваються в небо дощенту просмолені днища...
Багаття багаттям у муці своїй не рівня...
Не та, що глибока, а та, що в верхів’ях найвища, –
Пратечія бистрої річки рибину спиня.
Чи ж важко було? Пам’ятаєш, палали кострища –
До тихої ночі, до срібної в срібнім роси...
Топили Купала...Купалися отроки... Грища
Полохали обрій, як ранок – стривожені пси...
Усе спалахнуло – і квіти, і очі, і щоки,
І папороть гусла у сутіні – нам і собі...
І ми не хотіли – ні царств, ані в царствах рабів,
Щоб тільки вгорі й перед нами – безкрає й високе...
Щоб тільки зелене, блакитне й недіткнуто-біле...
Хіба ми мовчали? Хіба ми мовчати уміли?
2.
Хіба ми мовчали? Хіба ми мовчати уміли?
Хіба ми б уміли мовчати, умівши могти
Приходити в щастя – як в сад, де пелюстки і крила, –
Любити і знати, щоб вірити і берегти...
Птахів перелітних дерева чужі не зігріли,
Та й нас не зігріє бодай хоч на трохи чуже...
Так пахне живиця, аж їй сивина проступила,
І так материнка імення своє береже,
Що навіть остроги доріг не закриті, а тихі:
Чи ти мандрівець, а чи в’язень – іди і вертай,
Бо ж ті, осоружні, якими потоптано край,
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Запекло жовтіють холодною жовчю зловтіхи...
...О князю мій князю, чому так пекучо з тобою
Стояли в лісах безголосі хрести звіробою?..
3.
Стояли в лісах безголосі хрести звіробою,
І духи померлих ховали під ними тіла...
Хребет Візантії впирається мохом у Трою.
Питаєш, чи знала, бо знаєш, що знати могла,
Якою рукою убиті, якою вагою
Приважено долі (долоні сухі і тверді),
Як риби при мурах своєю торгують лускою,
Як вої ідуть – наче кола ідуть по воді...
А світ, наче свічка, з якої накрапано крові,
Щоразу нахрапом, і з вуст вилітають слова...
І тяжко, і сухо під плечі лягає жорства, –

6.
Осоння м’яке прогиналось, вологе і пріле,
Як килим, увітканий в землю, між крил і мечів...
І пріч утікали слова, і поволі маліли
В юдолі камінних могил і безмовних плачів...
А Малові – мало: угнуздані туго кобили...
Коби ж то не зрада, коби ж то не плес мілина!..
Бо ж як ми любили! Ми ж просто по-людськи любили!
...А місяць у небі – як серп... А за небом – стіна...
Я мчатиму верхи... З останнім теплом наостанку...
По пімсті – в руках (навіть пам’ять мене прокляне),
Дере деревлянам у горлі, а вітер жене –
У спину, у спину, у спину – від ранку й до ранку...
А потім збагнула: в княгині – душа на припоні...
Були триєдині – мисливі, собаки і коні.
...

А княжі плащі, як коштовне вино, пурпурові,
Бо ж круки голодні вві сні верхівців перестріли,
І, пущені з луків, знеможено стріли свистіли.
4.
І пущені з луків, знеможено стріли свистіли,
І, вилитий з глеків, розлився по пущі кармін...
У сто порожнеч, в сто безодень врізалися жили,
Немов василевсові храми з уламків руїн.
Данина данайська... Долоні від підступу пріли.
Іскоростень бухав вогнем, попри пущу, на тракт.
І лиси поліські у полум’ї тому горіли...
Мелодія бою і дихання – коням у такт.
Бо Овруч наврочив – і вершнику смерть напророчив,
І вершник підстрелений впав у замети трави...
Ціною куниць і медів – головня голови,
І ляда води, потопельнику спита на спочив...
Летіли ліси, уторовані білою млою,
У шалі гонитви вгризаючись зопалу в хвою...
5.
У шалі гонитви, вгризаючись зопалу в хвою,
Боги відверталися, вергав громами Перун,
І гіркнула кров – і намовою, і трутизною,
І важчали душі від ретязів гривен і кун...
І бігли вовки, і не знали спочинку, і тою
Дорогою йшли, із якої нема вороття,
Ішли-бо неправо, зневаживши світлість собою,
Оскарживши святість малого людського життя...
Листок опадав на гладінь, і здавався порогом,
І риби у водах скидали з лускою роки,
Стояла печаль – на віки, і стократ на віки,
Що сонми богів позостануть звитяжені Богом...
Та поки що квіти краплинами крові горіли,
Осоння м’яке прогиналось, вологе і пріле...

***
За ниткою нитка... Ми – люди семи килимів...
Є сутінки ворсу – і поле, засіяне пилом.
Вузли, щоб любити за тих, хто любити не смів,
Лягаючи чорним по тому, що ткалося білим;
Щоб вибрати смерть, що врятує, воздавши за зло, –
Не зараз, а десь; щоб лякати її іменами...
Де тонко, там рветься. А день, як основа і тло,
Розділений навпіл – між ними та іншими нами...
А ген, при каміні, – вогонь на камінні. І тлін –
За тою межею, де втоптано ворс, ніби трави.
Ми люди семи килимів... Нам бракує колін
Нащадків спіткати – й зіткати, для смерті і слави,
За ниткою нитку...
***
Овали медальйонів, корнішони,
По-старосвітськи пражений узвар...
В серванті порцеляна захолоне
І облетить за зиму календар...
Чи знаєш ти, як трепетно старіли
Старі дівчата – і корсети їм?
Святочними обрусами біліли
Хрестини й смерті, запікався дим
Їм коло вуст стамованим терпінням
І блякли очі, ніби рушники...
Це так нестерпно – ждати сновидіння
Заради ледве дотику руки...
Сусідські діти, сестрині онуки...
Лиш кухня й церква – й склепики світлиць...
Їм золотом вгризаються у руки
За роком рік обручки чорнобривць...
Старі дівчата – смутку берегині –
Приходять в світ всміхнутися й піти.
І тільки липи шлють у небо синє
Старим дівчатам квіти і листи.
39

Контур і слово (1) – Віра Вовк
У попередньому числі
„Українського журналу”,
в новелі Юрія Косача,
українські еміґранти в задимленому індустріяльному
виселку у Франції мріяли
про екзотичну „Бразилію
– дивне заморське слово,
подібне до красноперого
птаха”. У тих часах, в Бразилії жили вже тисячі їхніх
земляків. В рр. 1895–87,
у час т. зв. „бразилійської гарячки”, до убогих поселень
провінції Парана приїхало понад 20 000 українських хліборобів, а до 1914 щороку приєднувалися до них тисячі
співвідчизників. (Оці ще й сьогодні бідні українські села
в Парані часто зберегли українську мову і звичаї і є чи не
найбільшими компактно-україномовними поселеннями
за межами України.) Віра Вовк (справжнє прізвище Віра
Селянська, нар. 1926 р. у Бориславі) прибула до Бразилії
у третій хвилі українських еміґрантів, наприкінці 1940х.
Здобувши ступінь доктора філософії, вона незабаром
стала професором, а згодом і головою катедри ґерманістики на університеті в Ріо де Жанейро. Хоч формально
її вважають членом первісної сімки Нью-Йоркської Групи
поетів, Вовк грайливо назвала себе єдиним представником групи Ріо де Жанейро.
Відома, в першу чергу, як поет, автор віршів, у яких
екзотичні бразилійські мотиви гармонійно поєднані
з не менш екзотичними українськими (особливо гуцульськими) та класично-европейськими (італійськими,
еспанськими, німецькими), – елегійних мініятур, своєрідного тупу балад і довгих поем (приміром, „Любовні
листи княжни Вероніки до кардинала Джованнібаттісти”), – вона також і майстерний драматург, прозаїк
та перекладач. На тлі творчости її друзів із первісної
Нью-Йоркської Групи, вірші, оповідання й драми Вовк
відзначаються чи не найтрадиційнішими формою
й світобаченням; вони повні релігійних мотивів, іноді
ніби по-латиноамериканському яскравих і відвертих;
часто містять ноти носталгії за втраченою батьківщиною (яку, на відміну від своїх колег, Вовк відвідала
утричі в 1960х), хоча водночас носталгія нерозривно
пов’язана з зачаруванням та любов’ю до Бразилії, її
тропічної природи, а то й карнавального духу Ріо.
У 1980х Вовк видала цілу серію ошатно оформлених
збірок (поезії, прози й драми) із текстами безпосередньо або ж опосередковано навіяними мистецькою творчістю декого з її друзів, українських митців в еміґрації.
Одна з цих книжок, „Святий гай” (1983), містить новелі
написані під враженням від скульптур Михайла Дзиндри, що народився 1921 в Галичині, а з 1944 жив на
Заході: спершу в Німеччині, а згодом в США. Контури
цих скульптур, створених під могутнім впливом творів
Олександра Архипенка, трансформувалися у словах
Віри Вовк у новелі дуже інтимного змісту: медитації про
жіночу ідентичність, морально-релігійні, а то й містичні
дилеми, про самотність, відчуженість, та водночас зрозуміння й примиреність з „химерністю” її особистої долі,
бо врешті-решт „все має так бути: цей тропічний вечір,
ця втома, ці нерозв’язані вузли...”
Марко Роберт Стех
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культревю

АНГЕЛ
Ангел сидить на поруччі фотеля й облизаним
пальцем гортає том поезій.
– Уважай, ти обслинив мені всі книжки! Дивися,
які вони замурзані! І не сідай на поруччя, ти надто
тяжкий. Це мій єдиний фотель.
В ангела заокруглюються очі, і він сповзає з фотеля. Я вдаю, що не дивлюся в його бік, і натикаю
левкої в вазу. Коли я обертаюся, він хоче пролізти між столом і етажеркою, зачіпає крилом об торочки хустки і тягне її разом з вазою і левкоями.
Черепки темносинього скла розлітаються по кімнаті, й квіти падають на килим.
– Амінь вазі моєї прабаби. Ну й неповоротний
ти! Не можеш бути хоч трошки обережніший?
Я стаю навколішки визбирувати скалки, а ангел опускає зір і рюмсає, але незабаром він знов
– ніби нічого не сталося – мугикає якусь свою небесну мелодію на три ноти. Я прислухаюся якийсь
час, але скоро вона мені знуджується. Все ж таки, я нічого йому не скажу, бо то не його вина,
що в нас інший музичний смак. Я волію, коли він
гpає на лютні. Він сідає на шафу – чомусь ангели
люблять найвищі сидження в кімнаті – і перебирає
пальцями струни, заплющуючи очі. Мені пригадується півень на щаблі і дуже збирає на сміх. Ангел
це помічає, перериває гру і ховається від мене.
Я шукаю його по всьому домі.
– Не треба зараз гніватися за кожну дрібницю.
Знаходжу його, скуленого під віком піяніна, зовсім нещасного. Починаю лоскотати його голу
п’яту, і, накінець, він не може вгамуватися і регочеться, аж дзвенять шиби.
– Ну, досить уже, досить. Що подумають собі сусіди?
Іду на базар купити сливок і залишаю ангела, щоб спарив молоко. Повертаюся з поганим
передчуттям. Ну і справді: молоко перекипіло,
а ангел чистить піч, зовсім обмазаний сажею. Виявляється, що він тільки на мить віддалився, щоб
прогнати осу з арона. Доводиться запхати його
до ванни, випрати, а потім посадити на підвіконня,
щоб висох на сонці.
Під вечір сідаю за стіл класти пассіянса. Якщо
він вийде, то в нас з ангелом буде спільна мова.
Тим часом він лузає насіння соняшника на шафі.

Справді, як їх виховують у небі? То плете теревені, то дмухає
соломкою миляні баньки на папороті біля вікна, зовсім без
почуття будь-якої відповідальности! Міг би, принаймні, обрубити свою сорочку, щоб не торочилася.
Від якогось часу помічаю, що в нього синці під очима. Очі
щодня стають старші. Невже цей ангел таки колись стане дорослий? У нього бліде обличчя; може, треба йому купити
травневого меду і повести до мандрівного цирку, хай би забавився між каруселями, сміхунами й жонґлерами.
Справді, він виявляє деяке зацікавлення гімнасткою, яка
легкою пушиною літає з гойдалки на гойдалку високих хистких риштунків, але зовсім байдужий до штукаря, що витрясає з рукавів і нагавиць бенґальські вогні. В менажереї з трудом тягнеться від клітки до клітки. Шкода було витрачати час
на прогулянку! Я нічого не скажу, але він це вичитає з мого
обличчя, як повернемося додому.
Втомлена лягаю до ліжка і роздумую, як мені з ним поводитися. Співжиття могло б бути приємне, але чомусь цей ангел має таку трудну вдачу. Обдумую довгу, вирішальну розмову з ним і засинаю із спокійною совістю.
Прокидаюся вранці і йду його збудити. Вікно широко відкрите і його вже нема. Тільки перо з крила на килимі. Я знаю,
що він не повернеться, бо повітря пахне свіжими форзиціями
і вологою землею.
Сідаю на долівку і плачу, плачу, плачу.

РОДИНА
Холодний вітер ріже й іде за шкіру. Навіть світла ліхтарів
померзли й зіщулилися.
Між автами, на широкому тротуарі, їх четверо: чоловік,
жінка з дитиною на руках і хлопчик. Розгублено розглядаються довкола.
– Ви, може, шукаєте якоїсь адреси? Звідки ви?
– Ми із Спіріто Санто... Приїхали відвідати племінницю,
але не застали її дома. Сусіди сказали, що вона в шпиталі.
Хата зачинена.
Жінка, молода й худенька, в чистому квітчастому платті
в дрібний узір, труситься з холоду. В руках торба, повна мокрих пелюшок. Хлопчик сонно тулиться до її колін, переступає з ноги на ногу.

– Що будете тепер робити?
Чоловік приступає крок ближче.
– Доно, я шукаю праці. Може, садівником. Тут багато домів у садах...
– Як вам шукати праці серед ночі?
– Щоб тільки переночувати...
– Ніхто не дасть праці незнайомим, ні притулку в своєму
домі. Ніхто вас тут не знає.
– Доно, я не розбійник, подивіться на мої руки. Бачите мозолі? Я працюю на полі.
Дивлюся на чисті долоні з твердими знаками від рискаля
і рала, в добрі лагідні очі. Немовля поплакує, а хлопчик: Мамо, ходім геть... Жінка: Цить, дитино, цить...
Якби я не була така втомлена сьогодні. Якби завтра досвіта не мусіла знов забиратися з дому. Якби я не боялася взяти
людей з вулиці до себе...
Біжу додому, дзвоню до різних знайомих, шукаю нічлігу
для родини, що чекає на вітрі. Притулок? Ніде. Серед ночі?
Гуртожитки приймають до восьмої. Суспільна опіка не чинна. Завідувачка відсутня. Ніхто не хоче перейняти від мене
хреста з невідомою родиною. Наче він тільки для мене призначений.
Уявляю собі, що напускаю до ванни теплої води для купелі дітям і кладу їх у чисте ліжко. Жінка пере пелюшки і розвішує їх на бальконі. Родина вечеряє зі мною, потім іде спочити біля дітей.
Але бо в нашому будинку не вільно приймати бездомних.
Хібащо нишком, чорним ходом... А як позбутися напохваті вранці неповоротних селюхів? Адже не можу їх залишити
самих у мешканні. Висітимуть мені на шиї тяжелезним ланцюгом.
Хтось подає думку, щоб післати їх до телевізійної станції, хай би надала заклик до населення, певно, хтось зголоситься. Хапаюся цієї рятівної дошки, на бігу стягаю з себе
нагортку.
– Вдягніться, вам холодно... і їдьте до станції телевізії... Може, вдасться знайти вам нічліг.
Родина дякує, жінка до чоловіка з ніжністю: Дала мені свій
власний светер...
Веду їх до автобуса, бачу, як розгортають з платочка
гроші, щоб заплатити за подорож. Автобус зникає за закрутом.
Сьогодні сором обливає мені обличчя.
І як я їх тоді не пізнала? Тільки тому, що в їхніх долонях не
світився лотос, не блищала авреоля над чолами?
В годину моєї смерти стоятимуть мені в головах і судитимуть моє тверде, боязливе серце.

КОЛЯДНИКИ
Заглядаю крізь дірку від ключа, що робить Сфінкс. Він лежить на катедрі, мружить очі, дивиться в вікно на гори.
Натискаю клямку і тихо заходжу. Сідаю напроти нього
в лавку, як учениця. Він навіть не повертає голови, але я знаю,
що він мене добре помічає. Подобає на скаменіле гірське
пасмо, але його вуха ловлять найкволіший звук на вулиці.
– Скажи мені, що це все означає, як пов’язати всі ці кришини? Який зміст у цьому?
Він мовчить, очі – два димні топази, що ховають за своєю
наявною сліпотою глибокі тайни.
– Я пішла на базар – у таку спеку краще харчуватися салатою, ніж повним обідом, який для себе самої не варта варити. Надворі пекельне сонце, віяла пальм не ворушаться,
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ніби пов’яли. Треба вважати, щоб не ступити на сонних жебраків по тротуарах. Розболіла голова, я ледве добилася до
кіоску, і кава смакувала, як луг з цигаркового попелу. Місто
крикливе, неохайне. В автобусі хтось хитро вкрав мій гаманець, розрізав унизу торбину. Добре хоч, що не порізав мене
саму бритвою і що ключі впали за підшивку.
Знову збирається на дощ. Телефон нечинний ще від останньої бурі. Хмари висять над головами, море згусло на оливо.
На розі вулиці авто переїхало людину: її накрили смугастим
обрусом з ресторану і позасвічували свічки кругом тіла.
За день я сходила закаблуки, треба віднести завтра черевики до шевця. Відбула вже свою хресну дорогу від довгої черги
на пошті, з тяжелезними пакунками в руках, до секретаріяту,
куди треба було занести програму на новий піврік. Знову був
зачинений, довелося сісти на сходах серед паперових кубків
та порожніх пляшок з ґварани і чекати. Але секретарка таки
не прийшла, отже я вирішила тебе відвідати... Знаю, що вдома не чекає на мене лист від Вадима, тільки рахунки, що їх слід
позаплачувати.
Скажи, навіщо воно?
Чуєш як тлумляться діти на сусіднім бальконі? Галасують,
видирають одні одним іграшки з рук, а як затихнуть, нашпилюють метелики з крильцями синьої емалі, що залітають крізь
вікна. Вони цього не робили б, якби були мої. Але ці тут певно
будуть щасливіші. Мої діти ходили б із звіздою.
Несподівано Сфінкс відзивається:
– Вони до тебе прийдуть у сутінку.
Майже відрухово, я кидаюcя на вулицю, до метро, влітаю
до хати. Мию обличчя, чешу розбурене волосся, наливаю собі склянку цитринади з льодом і сідаю в глиб канапи.
Темніє. Велетенські ліхтарі з кольорової бібули піднімаються
над містом у розжарене вечірнім сонцем небо.
Тоді вони напливають з темних кутків: у кептарях, постолах,
замотані в квітчасті хусти, рум’янощокі від морозу, із звіздою
в руках. Стають серед світлиці і починають своїми терпкими голосами: „Нова радість стала”... Я бачу їх так чітко, треба тільки
простягнути руку, щоб відчути шорстку вовну дзьобенок. Їх віддих малюється білою парою в синій теміні кімнати.
І раптом усе стає на своє місце. Все має так бути: цей тропічний вечір, ця втома, ці нерозв’язані вузли. Все закономірне,
здалека намічене, предвічне, премудре.
Крешу сірник і спокійно засвічую свій різдвяний свічник.
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культревю

Український
альманах–2007
Об’єднання українців у Польщі видало
черговий випуск „Українського альманаху” за 2007 рік. Видання присвячене акції
„Вісла”, шістдесята річниця від проведення
якої припадає саме на цей рік. Та до неї
прямо відноситься практично лише один
розділ під назвою „У шістдесяту річницю
акції ‚Вісла’, 1947–2007”, в якому читач
має змогу познайомитися зі статтею Романа Дрозда „Із джерел акції ‚Вісла’”, в якій
автор зокрема відкидає думку, що відповідальність за згадану акцію несе виключно
радянський уряд і що „польська сторона
виконувала лише рішення Кремля”. У статті Галагіди „Українське греко-католицьке
та православне духовентво у Центральному таборі праці в Явожні” історик подає інформацію про маловідому історію
табора, а саме „майже півторарічне перебування у цьому місці ув’язнення священиків-українців”. В наступних розділах
піднімаються різні теми українського життя
у Польщі, оскільки, як пише Ярослав Сирник у вступному слові, акція „Вісла” не почала історію польських українців і не закінчила її. Тому тематику акції поглиблює розділ „Корені” — спогади про історію кількох
сіл: Ульгівка, Безміхова Горішня, Теребня
і Тиханя, та, передусім, неймовірно емоційне прощання Олька Маслея з колишнім
головою ОУП Мироном Кертичаком.
Крім того, майже 400-сторінковий альманах вміщає багато статей на історичні („Київські Січові Стрільці 1917–1919”
Омеляна Вішка, „СС Галичина на Лемківщині” Марка Гумецького, „Діяльність
відділу УПА ‚Смирного’ на польсько-чехословацькому пограниччі у 1945–1948
роках” Богдана Гальчака та Міхала
Шміґеля або „Сташинський — антиукраїнський терор КДБ в Європі (на прикладі Німеччини)” Володимира Романчука),
а також на актуальні (передусім ті, що мали місце у 2006 році, зокрема „Теленовини – українська на екрані” Петра Тими чи
„Церква на згарищі” Анни Ридзанин, про
знищення вогнем одного з шедеврів східнолемківської архітектури — православної
церкви Покрову Матері Божої у Команчі)
та літературні теми.
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Тема:
Домашній ангел

Аромати
речей та епох
Мундштук, сиґари
і „фемінне“ письмо
„Домашній ангел“ мав бути
покірним і самовідданим,
співчутливим та жертовним,
набожним і цнотливим.
Одне слово, як саркастично
зауважила Вірджинія Вулф,
„якщо на обід подавали
курча, дружина мусила взяти
собі крильце, якщо десь дув
протяг – мусила сісти на
ньому“.
Ольга Радомська
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