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СЛОВО 
РЕДАКТОРА

Доброго дня, шановні читачі! Вже під кінець місяця ми ви-
пускаємо наш новий випуск! Чого так довго? Ми ламали спи-
си про що, і яким він має бути, кожен з нас хотів бачити його 
по-своєму. Та врешті до нас прийшло Соломонове рішення…

 За добрі півроку роботи, ми видали багато матеріалів. 
Але об’єм кожного випуску  був меншим за ту кількість ста-
тей, яка в нас була. Редколегія була змушена рядом з них про-
сто жертвувати. Вони чекали свого часу… 

 Ми вирішили взяти концепцію неконцептуального 
випуску. Дати на ваш суд ті матеріали, які створювали наші 
журналісти, але вони не вписувались у лінію нашого номеру, 
тому опинились за його межами. Тому на ваш розсуд на пере-
додні останнього, але важкого грудня дається легкий, але як 
завжди сповнений різних дискурсів і ліній мислення номер. А 
до наступного, вже концептуального, залишилось зовсім не-
багато!

ЄВГЕНІЙ ШАТІЛОВ,
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛУ «ГЕРОЛЬД»

Листопадове
Intermezzo
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1. Розпочинаються великі часи!
 У звичайнісінький день, 17 листопада 1558 

року Єлизавета, донька Анни Болейн і короля 
Генріха VIII займає англійський престол. Це 
здорово засмутило вдівця королева Марії Фі-
ліпа ІІ, який вважав себе головним претен-
дентом на престол і римського папу. Тоді 
ніхто навіть не думав, що розпочинається 
одна з найславніших віх у історії Англії!

ПОДІЇІГОР ТРУБІЦИН

2. Перезавантаження не відбулось…
5 листопада 1605 року група гвардій-

ців проникають у підвал арендованої бу-
дівлі, де знаходять тунель, начинений ви-
бухівкою. Там же затримують провідника 
– ним виявився Гай Фокс, католик який 
пристав до змови проти Якова І. Вияви-
лось, що підірвати змовники хотіли не 
будь що, а весь британський парламент!

3. Перший, але, на жаль, не останній  
2 листопада 1721 року на урочистому 

засіданні сенату російський цар Петро I 
прийняв титул батька Вітчизни, імпера-
тора Всеросійського, що після перемоги 
у Північній війні мало засвідчити нову 
роль Росії в міжнародних справах.

5. Бонджорно, Бьянконері!
У 1897 році у Турині група студентів універ-

ситету започаткувала футбольний клуб. Мабуть 
вони б не повірили, що їх маленька аматорська 
команда – це грізний «Ювентус» нещодавній 
фіналіст Ліги Чемпіонів і багаторазовий чемпі-
он Італії. Ну і, заразом, постійний учасник ко-
рупційних скандалів…

4. Друг Вільсона і Трумена, 
патріот свого племені.

27 листопада 1874 року на світ з’явився 
Хаїм Вейцман. Тоді ніхто не здогадувався, 
що хлоп’я, стане поважним вченим, заведе 
знайомства з добрим десятком світових ліде-
рів, стане провідним лідером Сіоністського 
руху. Це він, на Генеральній Асамблеї ООН 
виголошував знамениту промову про права 
євреїв на державу у Палестині. Врешті він 
став першим президентом Ізраїлю.
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6. Вчимося рішучих дій 
У ніч на 1 листопада 1918 року січові стрільці 

зайняли найважливіші установи Львову, включа-
ючи будівлі губернаторства, муніципалітету, 
військові казарми і поліції, вивісили на рату-
ші жовто-блакитний прапор, проголосивши 
у місті владу Української Національної Ради. 
Повстання у Львові, на дві третини населе-
ному поляками, зазнало поразки через три 
тижні і стало початком Польсько-української 

війни.

7. З цього починалось
27 листопада 1918 року Відбулося перше уста-

новче Спільне зібрання Української Академії 
наук, на якому президентом Академії було обра-
но Володимира Вернадського, секретарем - Ага-
тангела Кримського і було затверджено її перші 
три відділи - історико-філологічний, фізико-ма-
тематичний і соціальних наук, які охоплювали 3 
інститути, 15 комісій і національну бібліотеку.

8. Коли з друзями п’єш у 
пабі

9 листопада 1923 року поразкою закінчилась спроба 
державного перевороту, організованого ветеранською 
організацією Кампфбунд і Націонал-соціалістичною 
партією для повалення соціал-демократичного уряду Ні-
меччини.

9. Як нам це знайомо...
Нападом Радянського Союзу на Фінляндію 30 лис-

топада 1939 року почалась радянсько-фінська війна, 
котра отримала назву «зимової». Цього дня радянська 
авіація почала бомбардування Хельсинкі, а Червона 
Армія - наступ на Карельському перешийку.

10. Від початку до кінця.
Місяць листопад – визначальний для усіх прихильників Європейської інтеграції. 18 

листопада 1950 року французький прем’єр міністр Роберт Шуман виголошує промову про 
необхідність створення європейського економічного об’єднання. За 43 роки у Маастріхті, 1 
листопада підписується договір про створення Європейського союзу (ЄС). Ось такий цикл!
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Ульріка Майнхоф (а вона, повірте, на цьо-
му зналася) виділяла дві форми політичної 
боротьба. Протест, писала вона, це коли я го-
ворю, що мене щось не влаштовує. Спротив 
– це коли я роблю так, щоби те, що мене не 
влаштовує, більше не відбувалося. 

Якщо тероризм, на стежку якого згодом 
ступила Майнхоф разом з колегами з «Фрак-
ції Червоної Армії», можна назвати крайнім 
та найбільш радикальним виявом спротиву, 
то акціонізм сьогодні виступає ледь не най-
більш резонансним видом протесту. 

І тут постає низка питань. Зараховува-
ти акціонізм до мистецтва чи все ж таки до 
форм політичної боротьби (ясна річ, що він 
десь посередині, але де?), разом з пікетами, 
мітингами і страйками? Звідки виводити 
його витоки і історію? Хто є адресатом акцій і 
хто може стати їхнім виконавцем? 

Найлегше буде розпочати з останнього 

пункту. Ми живемо у світі мас-медіа, де ін-
формація давно вже стала найсильнішою 
зброєю та водночас предметом найширшого 
вжитку. Цей винахід двадцятого століття ви-
значив також і форму політичного протесту: 
якщо спочатку люди зверталися напряму до 
правителя або уряду, якщо їх щось не вла-
штовувало (згадаймо розстріляні маніфеста-
ції 1917-го року у Росії або дисидентську тра-
дицію відкритих листів до диктатора), то зі 
зростанням впливу медіа ця потреба відпала. 
Відтепер протестувальники могли звертатись 
до співгромадян – мовляв, дивіться, що відбу-
вається у країні (в ролі таких перших акцій 
спадають на думку ефектні виступи суфра-
жисток, що заковували себе в ланцюги), – або 
навіть до світової спільноти, закликаючи її до 
певних дій (самоспалення тібетських мона-
хів).

Сучасний акціонізм вкрай рідко прово-

Від протесту до спротиву

ТЕМА
НОМЕРАОЛЕКСАНДР АНДРІЄВСЬКИЙ
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дить діалог із політиками – митці-акціоністи 
надають перевагу спілкуванню з простими 
людьми. Звичайно, що спілкуванню опосе-
редкованому, адже ці люди дізнаються про 
акції вже з медіа. Це визначає також і форму 
сучасного акціонізму: в підпалі дверей ФСБ, 
за який в Росії саджають художника Павлен-
ського, брав участь він сам, озброєний кані-
строю бензину, а також двоє журналістів, до 
чиєї задачі входило зробити ефектні знімки 
і розповісти про акцію у мережі. Ось і межа, 
яка відділяє мистецьку акцію від політичної: 
політичний активіст на місці Павленського 
діяв би сам-один і спробував втекти, не чека-
ючи арешту. 

Взагалі, зіткнення із правоохоронними 
структурами є ще однією важливою точкою 
розходження: якщо для політичної акції за-
вершення її у СІЗО є однозначно негативним 
фіналом, то для митця-акціоніста це може 
означати те, що акція пройшла успішно: го-
ловне для нього – це резонанс. Цю практику 
акціоністи запозичили в інших представни-
ків сучасного мистецтва. Її кредо – не так важ-
ливо, як пройшла акція, головне – це те, що 
про неї дізнаються та що скажуть. Подібним 
чином розмірковували Марсель Дюшамп і 
Енді Ворхол. Такий, здавалось би, провока-
ційний підхід є суто мистецьким.

Тож варто наголосити ще раз: акціоністи 
працюють не в полі-
тичному, а в симво-
лічному полі. Коли 
група «Війна» пере-
вертає міліцейські 
автівки («Дворцовый 
переворот»), то го-
ловною метою не є 
знищення транспорт-
них засобів силовиків. 
Головне – це розпо-
всюдити цю історію, 
дати людям чіткий і 
яскравий образ (як у 
випадку з фалосом, 
намальованим на роз-
відному мосту в Пе-
тербурзі, прямо на-
впроти будівлі ФСБ), 

розтормошити їх. 
Цікаво також спробувати провести роз-

межування акціонізму і перфомансу: ці два 
види мистецтва доволі часто плутають на-
віть досвідчені критики, що тут вже казати 
про журналістів. На нашу думку, найкращу 
цю розбіжність сформулював вже згадуваний 
вище Павленський: за його словами, сутніс-
тю акціонізму є спонтанність акцій. Якщо 
перфоманс можна оголосити заздалегідь, зі-
брати людей у театральному приміщенні чи 
на виставці для його виконання (як робила 
гуру перфомансу Марина Абрамович), то 
акції плануються і здійснюються зовсім інак-
ше, на 80% складаються передусім з технічної 
підготовки. Адже на відміну від перфомансу 
– і це ще одна важлива деталь – художник-ак-
ціоніст ніколи не знає, чим і як закінчиться 
його акція. У випадку з Павленським, якого 
більшість знає як «чувака, що прибив яйця 
до Червоної площі», ідеться про кілька років 
постійного стеження зі сторони ФСБ, місяців, 
проведених у судах і в психіатричних лікар-
нях. Що, на його думку, лише підтверджує 
характер поліцейської держави в Росії. Звідси 
ще одна важлива деталь: акція передбачає ре-
акцію, відповідні дії з боку влади і судочин-
ної системи. Акціоністи в Росії виступають як 
провокатори: дражнять та навмисно несер-
йозними виступами вони доводять владу до 

того, що держапарат 
вимушений або іти на 
навмисно несправед-
ливі рішення (суд над 
Pussy Riot), або демон-
струвати слабкість. 

Знов процитуємо 
Майнхоф: треба діяти 
так, аби фашисти при 
владі пішли на від-
криту конфронтацію 
і проявили насилля, 
щоби вже всі побачи-
ли, що вони є фашис-
ти. (Цитата неточна і 
почасти навіяна спога-
дами про хронологію 
гасел останньої рево-
люції.)

ТЕМА
НОМЕРА
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Петр Павленский: 
«Я занимаюсь демонстрацией 
сцен жестокости и насилия»

ФОКУСОЛЕКСАНДР АНДРІЄВСЬКИЙ

          В ніч на 9 листопада художник-акціоніст Петро Павленський підпалив двері будівлі ФСБ 
на Луб’янці у Москві. Майже одразу він був затриманий поліцією і заарештований. Спершу 
Павленського звинуватили у хуліганстві, згодом справу перекваліфікували як вандалізм. Так 
чи інакше, але російське судочинство вкотре відмовляється розглядати акції митця у площині 
мистецтва: їх тлумачать суто як злочини та прив’язують до відповідних статей законодавства. 
Утім, нас Павленський цікавить саме як художник (під цим словом – подібно до англійського 
поняття «an artist» – ми маємо на увазі будь-кого, хто займається образотворчим мистецтвом, 
а не лише фігуративним живописом), причому один з найбільш цікавих і вже точно один з 
найбільш радикальних митців сучасності, принаймні на пост-радянському просторі. 
На щастя, нашому кореспонденту трапилася нагода поспілкуватися із художником після 
його лекції, прочитаної в київському Центрі візуального мистецтва. Ця розмова відбулася 
ще на початку року, утім, не була опублікована раніше. Зараз ми вважаємо доречним 
зробити це інтерв’ю надбанням загалу, адже після останньої акції про Павленського знову 
заговорили у медіа, і його не згадував лише лінивий. Тож ми хочемо розставити крапки над 
«і» та сподіваємось, що після цього інтерв’ю у наших читачів не виникатимуть запитання, 
чому художник не може бути злочинцем, або божевільним, якщо він займається подібними 
акціями. Також сподіваємось, що ця розмова прояснить окремі моменти щодо сутності 
акціонізму і його відмінностей від мистецтва перфомансу та від політичного активізму.
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- В вашем выступлении можно 
усмотреть много отсылок к текстам Фуко 
и его «Истории безумия», очень много вы 
говорили о той биополитике, которую 
пытаются проводить российские власти…

Да, да.
- Так вот, занимаясь акционизмом, 

ставите ли Вы перед собой те же цели, 
которых добивался Фуко, создавая 
группу информации о тюрьмах? Думаете 
ли заранее о том, что это Вам позволит 
изучить изнутри пенитенциарную систему, 
проникнуть в ту же психлечебницу и 
карцер, о котором Вы рассказывали (и 
куда просто любопытствующий никогда 
не сможет попасть), или это не самоцель – 
показать, как функционирует карательный 
аппарат?

Да, показывать и говорить о том, как он 
работает, - безусловно, но только говорить 
об этом не как Фуко, потому что он всё-таки 
философ, исследователь, учёный, а я пытаюсь 
говорить об этом как человек искусства. И 
поскольку искусство всегда метафора, оно не 
призвано говорить напрямую. А так, конечно, 
это всё является таким проникновением. 

- И тогда таким свидетельством о работе 
политической системы являются уже 
медиа, документы вроде тех протоколов, 
которые вы показывали?

Конечно, медиа – это ведь 
политический инструмент, и вот даже 
Лайфньюз, оказывается, который вообще 
пропагандистский кремлёвский инструмент, 
даже они начинают в каком-то смысле 
работать на меня. Хотя какие-то моменты и 
не могут учесть, но вынуждены говорить об 
акции то, что мне нужно.

- Тогда такой вопрос: Антонен Арто, 
ещё один французский мыслитель, писал 
о «театре без слов», который не был бы 
просто озвучиванием литературы, а 
скорее ритуалом. Может ли перфоманс 
выступать в такой роли «театра без слов»? 
И можно ли в нём отказаться от текстовой 
надстройки вроде названия акции, какого-
то сопровождающего комментария от 
куратора?

Ну, смотрите, в моём случае я от этого 

не отказываюсь. В моём случае это работа 
в поле информации, работа со знанием, 
и там комментарий имеет очень важное 
значение. А в целом – почему нет. Но тут 
есть опасность (или где-то опасность, а где-то 
необходимость), что это будет уже какой-то 
пластический театр, ближе к танцу даже или 
к медитации.

- Ну, а перфоманс без слов, как у 
Марины Абрамович, например?

Почему бы и нет, хотя у неё ведь 
тоже был текст, были названия акций. А 
в моём случае… Чем вообще отличается 
акционизм от перфоманса: неотъемлемый 
момент существования перфоманса – это 
то, что его можно подавать таким образом, 
что ты можешь рассказывать заранее, 
анонсировать, собрать зрителей в каком-
то зале. А с акционизмом не так, акцию ты 
не можешь анонсировать, ты её совсем по-
другому готовишь: акция на 50% или даже на 
все 80% состоит из технической подготовки 
и того, что ты сделаешь, чтобы она просто 
состоялась, чтобы её не пресекли раньше 
времени. То есть ты входишь в контакт с этой 
тканью политической, ты вынужден узнать, 
как полиция работает, как – камеры, что 
где находится, какой распорядок, это и есть 
«тело» акции. Перфоманс так не готовится, у 
перфоманса контекст немного другой.

- В этой связи хотелось бы спросить 
об истоках, преемственности. Венский 
акционизм, например, или фигуры вроде 
Германа Нитча, Джины Пейн, Рудольфа 
Шварцкоглера, вы можете себя назвать 
их последователем, интересовались их 
работами?

Знаю о них, конечно, и есть в каких-то 
случаях, возможно, даже внешнее сходство, 
но что важно: они работали с темой табу, 
преодолевали именно табуированность, 
связанную со множествами вещей. Выделения 
человеческие, например. То, чем я занимаюсь, 
это совсем другое. Внешне некое такое 
выражение травмы после мировой войны, 
пост-травматическое общество, тут есть 
сходства. А тема, над которой они работали, 
конечно, совсем другая.

-  По поводу «градуса жестокости»: 

ФОКУС
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такое отношение к телу как, скажем, к 
площадке для жестокости, это можно 
связывать с тем, что у людей сейчас 
выработался иммунитет к шок-контенту, 
что их в принципе сложно удивить? И 
только когда речь заходит о телесности, эту 
жестокость экстраполируют на собственное 
тело, которым всегда дорожат, и тогда 
это вызывает реакцию «как такое вообще 
можно делать»…

Я понял, о чём вы, дело в том, что я 
занимаюсь демонстрацией сцен жестокости и 
насилия. Потому что государство почему-то, 
это связано с российским законодательством, 
есть такой закон о защите детей от вредной 
информации. Но в этом законе, там вся 
загвоздка в том, что в нём фактически 
выстраивается монополия государства на 
демонстрацию насилия. Если его читать, 
то там сплошные «нельзя», за исключением 
действий, когда это насилие проявляет 
государство. Отсюда постоянная монополия 

государства на насилие и жестокость, под 
видом ограждения общества от чего-то там. 

- И вы пытаетесь акциями сделать 
явной эту монополию?

Не совсем так, я просто показываю 
сцены жестокости и детям, и женщинам, ну и 
вот… (Смеётся.)

- Есть такая формула Вальтера 
Беньямина: коммунизм – это когда 
политизируют эстетику, а фашизм – 
когда эстетизируют политику. За вашими 
акциями чётко прослеживается первая 
линия. А вот противоположное отношение, 
отношение к войне как искусству, к 
революции как искусству, отношение 
фашистское, оно от вас далеко?

Я немного по-другому понимаю 
эстетизацию политики. Это декоративное 
искусство на самом деле. Ему так же учат, 
готовят персонал обслуживающий, то, что 
было в третьем рейхе, там эстетизация была 
не за счёт уровня понимания, а именно 

ФОКУС
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выстраивания декораций…
- Иными словами, это не искусство?
Это декоративное искусство, это 

декорации. Это, собственно, то, с чем борется 
политическое искусство. И я могу сказать, что 
майдан был сильной формой, интенсивным 
проявлением политического искусства, но 
я не эстетизирую политику. Потому что 
майдан как раз шёл на разрушение власти, 
на протест, а вот эстетизация политики – это 
скорее такая механика власти…

- То есть она делается сверху, а 
политическое искусство – снизу?

Ну, конечно, можно и так сказать, 
эстетизация политики – это о том, как 
выстроить вот эту заслонку, преграду между 
декорацией и истиной, как выстроить эту 
красивую декорацию, которая позволит 
забыть о государственном аппарате и его 
жестокости, как в Третьем Рейхе. Вот о чём 
речь.

- Хорошо. Очень характерно, что 
историю перфоманса обычно начинают 
с 1910-х, когда модным, особенно в России 
и Италии, стал футуризм, и футуристы 
российские заигрывали с коммунизмом, 
итальянские – соответственно с 
фашизмом… Прошло ровно сто лет с 
начала той войны, как вы считаете, может 
ли сейчас война, вообще политические 
катаклизмы родить какие-то новые формы 
искусства, стать таким катализатором для 
нового футуризма?

Я думаю, что может, безусловно, в 
искусстве многое порождается контекстом. Но 
так же может стать катализатором и какое-то 
«закручивание гаек», какие-то аттрактивные 
формы управление, манипуляции. Сама 
либеральная или неолиберальная система, 
как на западе, где контроль есть, манипуляция 
есть, но призрачная, и всё строится на том, что 
всё вроде бы и разрешено, но на самом деле 
ты этого не делай, потому что… На уровне 
общества там всё по-другому строится, и 
нужно работать именно с этими вещами. На 
самом деле ничего заранее неизвестно, может 
быть, никто ничего нового и не придумает. 
Но мне кажется, что могут возникнуть 
новые формы, катаклизмы порождают в 

любом случае какое-то переосмысление 
происходящего.

Хотелось бы ещё спросить касательно 
методологии, как готовятся акции, 
начинается ли всё с того, что вы видите 
какую-то актуальную новость и думаете, 
как на неё отреагировать или…

Смотрите, если вам интересно вообще, 
как это рождается, есть фильм Михаэля 
Ханеке, сейчас… «71 фрагмент хронологии 
случайностей» называется, посмотрите 
обязательно. Он хорошо понимал контекст, 
реальность, как она порождает этот узел 
конфликтный, из которого должен быть 
какой-то выход, которым может быть и акция. 
То есть фильм, он и об этом тоже. Это и будет 
ответом на ваш вопрос, потратите полтора 
часа, но для вашего материала это многое 
разъяснит.

И, наверное, последний вопрос: 
наверняка вы встречали у Фуко такой 
термин, как «трансгрессия» – нарушение 
норм этических или социальных, когда 
человек совершает такой вот жест и 
проводит всю жизнь где-то в тюрьмах, или 
там психическая болезнь… Является ли 
искусство, в частности акционизм, такой же 
формой трансгрессии, таким же отказом от 
«нормальной» жизни ради чего-то другого?

В каком-то смысле да, конечно, только я 
могу сказать, что безусловно представители 
криминального мира или люди, которые 
«уходят в безумие», это более радикальные 
антропологические проекты. Человек, 
который так поступает со своей жизнью и всю 
жизнь проводит в тюрьмах… да, акционизм 
находится как-то ближе к этому.

А акционизм стремится к такой же 
степени отречения, трансгрессии?

Да, конечно, но это всё разные 
антропологические проекты. Я могу 
сказать, что есть такой радикальный уход и 
преступный мир, когда именно вся жизнь 
протекает в зонах, лагерях и так далее, 
но есть же и другой, нормализованный 
криминальный мир, где просто всё ради 
коммерции делается, это немножко другое. 
По-разному бывает. А в целом да, это всё 
такие же трансгрессивные практики.

ФОКУС
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 Норберт Еліас у своїй книзі, яка назива-
ється «Про Німців» доводить, що насильство 
понад 100 років культивувалося у німецькому 
суспільстві, що і зробили можливим злочини 
ІІ Світової війни. І дійсно, варто подивитись 
на анатомію спочатку пруського, згодом ні-
мецького і врешті Веймарського суспільства, 
щоб зрозуміти, що різкий спалах насильства 

не є випадковим і суспільство було запрогра-
моване на екстремізм у найближчому май-
бутньому. Нижче для вас будуть наведені ряд 
речей, які мають з’явитись в Україні, і вже че-
рез 10 років ми звернемось до правої або лівої 
диктатури з усім букетом: політичними пере-
слідуваннями, відмовою від плюралізму, ши-
роким спектром обмежень та заборон. 

Виховуючи насильство
БАР’ЄРЄВГЕНІЙ ШАТІЛОВ

Події у Німеччині 1933 року нагадували неймовірний і жахливий сон. Представники однієї з най-
старіших європейських націй радо прийняли і підтримали цькування політичних партій, антисе-
мітизм, ізоляцію «інакших» у концтаборах. Студенти найкращих німецьких університетів із задо-
воленням палили ворожі книжки. Дивлячись на ці події з післявоєнної доби, можна зробити висновок, 
що на 12 років німці просто з’їхали з глузду. Насправді це не зовсім так, виявляється суспільство і 
об’єктивні події можуть змусити будь кого підтримувати такі аморальні речі. Всі ми абсолютно не 
поділяємо тезу про «мілітаристську фашистську хунту у Києві» і відверто сміємось над нею. Проте 
паростки жорстокості і екстремізму без сумніву супроводжують наше сьогодення. Про те, як не слід 
себе вести суспільству, щоб справа дійшла до несправедливої крові, ця стаття.
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1. Культ військового

 У повазі до військових немає нічого по-
ганого. Зрештою цілком зрозуміло, що у на-
шій країні соціальна роль і оцінка солдатів 
значно зростає – справедливо їх називають 
захисниками, стіною, за якою ми можемо по-
чуватись спокійно. Проте відстань від поваги 
до культу надзвичайно велика – і в останньо-
му вже нічого доброго немає.

 Для суспільства Прусії воїн, солдат, 
офіцер завжди був поважною і дуже шано-
ваною людиною. По суті військові складали 
хребет цього королівства до об’єднання. На-
віть форма державного управління, і струк-
тура землеволодіння 
нагадувала військовий 
табір і у ньому казар-
му. Звичайно у ХІХ ст. 
подібний анахронізм 
став виправлятись, 
однак надзвичайно 
висока роль військо-
вих у суспільстві вже 
об’єднаної Німеччини 
усе ще мала місце. Ба, 
навіть більше – у ідео-
логії імперії панувала 
теза, що є офіцери і є 
усі інші громадяни – 
менш достойні і менш 
поважні. У Вільгель-
мівську добу цілий 
неписаний кодекс ре-
гламентував ряд репрезентаційних дій, які 
належали тільки офіцеру і нікому більше. 

Сторонні спостерігачі відмічають, що 
між звичайними громадянами і військовими 
утворилась надзвичайна прірва. Коли у ін-
ших європейських країнах владу і престиж 
перебирає на себе торгова і промислова вер-
хівка, яка умовно зветься «буржуазія» то у Ім-
перії буржуазний спосіб життя сприймався 
зверхньо холодно і  вважався чужим німець-
кій «тевтонській» суті. І, як не дивно, суспіль-
ство цілком поділяло цю тенденцію: щоден-
ники вільгельмівської доби наслідують один 
одного захопливими описами парадів, опи-
сом офіцерства з блискучими значками і епо-

летами, і, звичайно, самого кайзера – він був 
«першим офіцером» держави!

Одного разу до кайзера завітала делега-
ція торгівців одного з рейнських міст. Їх йому 
представили, він привітався з ними. Буржуа 
сподівались на сніданок з Його Величніс-
тю. Але неприємною новиною для підданих 
була відмова імператора. Один з уважних 
придворних одразу відмітив – декілька чле-
нів делегації не зняли монокль, коли вітались 
з Вільгельмом ІІ. І що цікаво, він не сприйняв 
це як неповагу до себе, просто не було нічого 
дивного у тому, що буржуа не знають куль-
турного коду, до якого мали доступ вищі вер-
стви тогочасної Німеччини. 

Звісно сам по собі культ армії не перерос-
тає у екстремізм. Але події І Світової війни і 
становище післявоєнної Німеччини зробили 
можливим подібну метаморфозу. Веймар-
ська республіка, випадково народжена пра-
вонаступниця Другого Райху, була позбав-
лена армії – предмету гордості німецького 
суспільства. Довіра до армії, фронтовиків ні-
куди не зникає і інтерполюється у лояльність 
до маргінальних сил, які мають напіввійсько-
ві формування і вдало експлуатують образ 
фронтовика. Прихильність німців зростає з 
невеликого прояву – президентом двічі оби-
рають літнього героя війни Гінденбурга, од-
нак все більше і більше громадян захопливо 
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спостерігають за парадами і смолоскипними 
ходами СА та НСДАП. До чого це привело 
зайвий раз згадувати не будемо…

2. Дуелі

 Ряд громадян вважають, що дуелі б за-
раз вирішили багато проблем. Суспільство, 
де немає надії на правосуддя, радіє будь яко-
му акту індивідуальної справедливості. Дуелі 
у їхніх очах збільшили б таку справедливість 
у рази: політики щось не поділили – будь лас-
ка, хай стріляються! Да і самому можна було 
б, так з ризиком для життя але творити пра-
восуддя.

 Дуелі у Прусії та у Німеччині після 
об’єднання стали ледь не культовою річчю. 
Але з одною суттєвою поправкою – поєдинки 
честі були таким же соціальним привілеєм,  
як і офіцерське звання. Повірте, звичайний 
торговець і не заїкнувся навіть про дуель, а 
пішов би вирішувати свій спір до суду або по-
ліції. У кайзерівській Німеччині продовжува-
ли діяти закони проти дуелянтів, як і у біль-
шості інших країн. Однак на подібні справи 
поліція часто дивилась крізь пальці і прак-

тично ніколи дуель не була підставою для 
застосування покарання. Адже стрілявся або 
бився на шаблях вищий клас! У армії ство-
рювались офіцерські Суди Честі, які культи-
вували поєдинки у армійському середовищі 
(звичайно не у період війни). У той час, як у 
Франції виклик Жоржем Клемансо одного зі 
своїх опонентів на дуель у 1896 році зробили 
справжню сенсацію, то у Вільгельмівській Ні-
меччині нічого сенсаційного у цьому не було 
– німців можливо здивувало лиш, те, що стрі-
лятись збираються не дворяни.

 Знамениті «мензури» (студентські 
дуелі), які були нормою у пруських універ-
ситетах залишили відбиток у багатьох про-
славлених німців – у прямому і переносному 
сенсі. На тілі фон Бісмарка була багато руб-
ців, нанесених шаблею у студентські роки, а 
лице диверсанта Отто Скорцені прикрашали 
шрами, отримані у декількох з 26 проведених 
ним дуелей. Дуелі у німецьких університетах 
культивувалися, вважалось, що вони загарто-
вують дух і тіло перед відповідальною місією 
– випускник університету мислив себе або 
військовим, або чиновником на службі кайзе-
ра. Соціальний склад студентів університетів 
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тої доби був на диво однорідний – це пере-
важно дворяни, не важливо бідні чи багаті, 
з невеличкою долею «нижчих» соціальних 
груп. Дійсно, представники торгівлі і капі-
талу віддавали свою дитину скоріше у тор-
гівельно-промислове училище ніж універси-
тет.

 Університетські звичаї були жорсто-
кими – новачок волею-неволею приставав до 
одного зі студентських братств, яке у свою 
чергу конфліктувало з іншими подібними 
організаціями. Неправильно подивившись, 
наступивши комусь на ногу можна було 
ввечері опинитись у гімнастичному залі з 
мінімальним захисним обладунком і (було 
б добре!) затупленою шаблею. Дуель трива-
ла кілька раундів, але могла перерости ще в 
одну, побившись у поєдинку ви могли у на-
ступному виступати секундантом, потім ще, і 
ще… О прекрасне студентське життя!

 У настільки формалізованому німець-
кому суспільстві відмовитись від поєдинку 
означало зганьбити свій соціальний статус. 
Відомий випадок, коли у 1858 році поліцей-
ський, розганяючи підпільний гральний 
зал, наніс образу одному з офіцерів. Той, не 

довго думаючи, викликав його на поєдинок. 
Про офіцера було відомо, що він є відмінним 
стрільцем. Поліцейський про це знав, але від-
мовитись від поєдинку означало зганьбити 
свій соціальний статус. Не слід і говорити, 
що він, який ще й недавно одружився – був 
застрелений військовим.

 Тепер уявіть собі, що люди, виховані на 
подібних принципах, у більшості своїй, після 
Першої Світової війни опиняються у респу-
бліканській Німеччині з комплексом образи і 
непорозуміння. Багато що стає очевидним.

І останнє… Хаос навколо

 Знаєте, жоден соціальний устрій і куль-
тивування насильства може не дати спалаху 
екстремізму, якщо навколо не має суцільної 
кризи і нестабільності. Тут паралелі між Вей-
марською республікою і сучасною Україною 
абсолютно очевидні – саме невігластво по-
літиків, криза і зневіра можуть перетворити 
націю на монстра. Який готовий поділяти на-
віть руйнівні ідеології.

 Повторюсь, мова йде не про неповагу до 
солдат. Я сам безмірно їх поважаю… Мова не йде 
про те, що ми маємо бути слабкими. Звичайно 
ми повинні приймати сильні рішення. На війну, 
яку ми ведемо, маємо повне право і наші мотиви 
абсолютно чисті. Але у будь-якому разі треба за-
лишатись людьми. Щоб після не було соромно…
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12 листопада в столиці Лівану – Бейруті 
прогриміла серія вибухів. 13 листопада світ 
вкотре сколихнула трагедія – серія терорис-
тичних актів у Парижі. 17 листопада Росія 
визнала падіння літаку рейсу А321 в Єгипті 
результатом терористичної дії. Приблиз-
но такими новинами запам’ятався останній 
тиждень. Суспільство починає обговорювати 
що ж повинен зробити з терористами цивілі-
зований світ, як швидко, яким методом, але 
мало хто звертає увагу навіщо вони знову це 
роблять? Це стало такою буденністю, що від-
повідь розуміється сама собою – ісламісти ж. 
Проте не всі мусульмани несуть насильство, 
більшість із них засуджує такі прояви, велика 
кількість воює проти терористів. Тому, мож-
ливо, причина ісламського тероризму хова-
ється в іншому?

Серед причин ісламістського тероризму 
називають цілу низку зв’язаних чи окремих 
факторів: ідеологічні, соціальні, психологіч-

ні та інші. Всі ці пояснення не є вичерпними, 
можуть бути змішаними, або взагалі надума-
ними – зовсім простими.

Ідеологія боротьби з «невірними» лежить 
в основі сучасного ісламістського тероризму. 
Акції, спрямовані проти Західного світу, но-
сять саме такий, принаймні «офіційно», ха-
рактер. Проте, здебільшого це лише ширма, 
якою легко прикрити іншу систему причин. 
На передній план виходять цінності, яким 
протиставляються інші – ворожі, ті, які дикту-
ються і від цього сприймаються ще радикаль-
ніше. Офіційна версія приблизно звучить як 
«протиставлення віри одних необхідності ви-
добувати нафту в других». Таке трактування 
дуже зручне, а, головне, вичерпне, не викли-
кає подальших запитань. Проте далеко не всі 
готові вбивати сотні і тисячі безневинних лю-
дей керуючись ефемерним переконанням. 
Для цього необхідна більш реальна причи-
на, особливо з огляду на те, що терористичні 

Ісламізм та мотивація
БАР’ЄРАНДРІЙ МІЩУК
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акти здійснюють, здебільшого, смертники.
Частково із ідеологічної причини теро-

ризму народжується і нова – соціальна. Про-
тистояння на Близькому Сході ведеться дав-
но, цілі покоління живуть війнами. В батьків 
народжуються змалку готові до джихаду діти. 
Для їхнього правильного виховання викорис-
товуються усі методи – від пропаганди нена-
висті до вміння стріляти. За якихось десять 
років виникає здатний до війни боєць. Со-
ціальна напруга та абсолютна невпевненість 
в жодних інститутах влади породжують ба-
жання вирішувати за себе самому. Особливо 
це стосується молодого покоління. Дещо схо-
же відчувають ісламісти із Західної Європи. 
Їх змалку не покидає відчуття приниження, 
нав’язування чужих цінностей. Вони не мо-
жуть почуватись своїми в чужому суспільстві, 
наскільки б мусульманським ареал їхнього 
проживання не був. Вони легко піддаються 
пропаганді, оскільки бачили, або принай-
мні чули про західну несправедливість, че-
рез це їхні переживання загострюються. Все 
йде до того, що молода людина, іноді навіть 
без стороннього впливу, критично сприймає 
повідомлення про війну твоєї країни на те-
риторії, звідки родом твої батьки. Невдовзі 
держава, в якій молода людина народилась 
перестає бути настільки рідною і ненависть 
до неї може досягнути різного ступеня кри-
тичності. Саме тому ісламісти, які все життя 
прожили в Європі, все-одно їдуть воювати 
за халіфат чи проти «невірних» на вулицях 
власного міста.

Психічні розлади терористів, як основна 
їхня мотивація фактично зійшла нанівець. 
Ще в середині ХХ століття практич-
но всі незрозумілі в поведінці люди-
ни речі пояснювались патологічними 
відхиленнями. Не винятком був теро-
ризм, адже він, по суті, прирівнювався 
до маніакальних розладів, принаймні 
через надмірну холоднокровність та 
безжальність. Найголовніше те, що 
більшість затриманих терористів ви-
являлись психічно здоровими, їхню 
схильність до насильства пояснити 
було складно. Невдовзі психологи ви-
знали, що деякі терористи, дійсно, ке-

руються особистісними розладами, але вони 
пов’язані не з патологіями, а з соціальними 
умовами, на фоні яких психіка і надламуєть-
ся. 

Загалом, питання вмотивованості люд-
ських рішень – питання неоднозначне. Не 
завжди ми можемо пояснити, виправдати 
певну дію, про частину із них доводиться 
шкодувати, але вона вже здійснена і дороги 
назад немає. Соціологи та психологи так і не 
дійшли однозначного висновку щодо моти-
вів здійснення терористичних актів на рівні 
однієї особистості. Особливо важко пояснити 
радикалізацію західноєвропейських за похо-
дженням ісламістів. Учений Джон Хорган ба-
гато років займається вивченням психології 
колишніх терористів і всі його висновки зво-
дяться до того, що причини шукати не вар-
то, терористи не можуть самі пояснити чому 
здійснювали протиправну діяльність, а голо-
вними причинами залишались їхні соціальне 
становище та родинні зв’язки.  Насамперед, 
на його думку, потрібно звертати увагу на 
речі, яким люди можуть запобігти: утворен-
ня ісламістських груп, їхні зв’язки із лідерами 
джихадистів, канали постачання зброї та ор-
ганізації терактів.

Тероризм має підґрунтя, привід, але має 
небагато причин. Звісно, розбиратись у вну-
трішньому світі терористів будуть ще довго, 
навіть однозначні висновки, можливо, будуть 
зроблені, але наразі варто звертати увагу на 
зовнішні проблеми виникнення терористич-
них мереж. Саме цей прояв може бути побо-
рений, а у випадку Західного світу, знівельо-
ваний.

БАР’ЄР
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Не покладаючи рук: 
останні спроби супротиву УНР

Певно, що в буремні роки революції 1917-
1921 рр. говорити про класичні політичні 
протести буде недоречно, оскільки це явище 
у сучасному розумінні не вписується у мораль 
тієї епохи війни «всіх проти всіх». Одним із 
найтрагічніших наслідків громадянської 
війни називають навіть не братовбивство, а 
втрату відчуття цінності людського життя. 
Насильство стає буденною справою і методи 
мирного громадянського політичного життя 
виявляються недоречними, коли політичному 
протесту можна протиставити аргумент 
зброї. Хоча з практики початкового етапу 
революції, в період до початку українсько-
більшовицької війни у грудні 1917 р., члени 
УЦР намагалися гратися у демократичний 
процес зі всією повнотою політичного 
плюралізму. Поведінка Центральної Ради 
не відповідала запитам часу, що і зіграло з 
її членами злий жарт. Шкода лише, що не 
тільки з ними, а й з негативними наслідками 
для українського державотворення. 
Очевидно, що досвід Тимчасового уряду та 
віра у спокійний перехідний період вплинули 
на українських інтелігентів-ідеалістів, 
котрі взялись будувати принципово нову 
формацію існування України у кардинально 
іншому геополітичному середовищі. 
Керівництво новоствореного громадсько-
політичного органу ніколи до цього не брало 
участь у політичному житті на подібному 
високому рівні, тому відсутність досвіду та 
асоціювання власних персон із європейським 
«мейнстрімом» того часу – соціалізмом – 
довершило перетворення їх у політичних 
«трупів».

Апогеєм прояву політичного протесту 
можемо вважати повстання, котре базується 
на стійкому ідеологічному підгрунті. 
Об’єктивні причини на завершальному 
етапі Української революції породили саме 
таку форму протистояння більшовицькій 
владі з боку українських національних сил. 
Після остаточного витіснення Дієвої армії 

УНР на територію Польщі, було вироблено 
нову концепцію відродження державності 
шляхом загальнонаціонального повстання. 
Координаційним центром підготовки 
даного виступу став новостворений у січні 
1921 р. Партизансько-Повстанський Штаб 
(далі – ППШ) на чолі із Ю. Тютюнником. 
Ми ж звернемо увагу на головні підпільні 
структури визвольного руху безпосередньо в 
УСРР.

В день підписання Ризького мирного 
договору – 18 березня 1921 р., у Пролетарському 
саду Києва відбулось зібрання десяти 
активістів, переважно студентів та дрібних 
чиновників, і за загальною згодою створено 
Всеукраїнський центральний повстанський 
комітет (далі – ВУЦПК). Назва виглядає 
достатньо пафосно, однак в дійсності не 
мала того сенсового навантаження, яке 
декларувалося. Власне, це була особиста 
ініціатива кола молодих ідеалістів, котрі 
відчувши всі принади реалій нового буття, 
звернули свої політичні вподобання в бік 
національної ідеї. За їхнім задумом, дана 
організація мала стати головним центром 
підготовки всеукраїнського повстання та у 
перехідний період взяти на себе обов’язки 
урядового органу. Властиво, у такій ситуації 
виникло питання їхньої легітимізації у 
структурі загального визвольного руху, 
який відповідно ототожнювався в Україні із 
політичним конструктом УНР та постаттю 
Головного Отамана. Шляхом двосторонніх 
зносин, ВУЦПК отримав від ППШ мандат 
на організацію повстання в Україні, але за 
умови беззаперечного підпорядкування 
структурі Тютюнника. Головний Штаб надав 
широкі повноваження ВУЦПК, фактично 
змоделювавши в ньому координаційний 
центр антибільшовицьких сил безпосередньо 
в Україні. Загальний план повстання полягав 
у одночасному виступі всіх наявних сил в тилу 
ворога у поєднанні зі вступом Дієвої Армії з 
території Польщі. Відповідно, магістральне 
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завдання ВУЦПК полягало у координації 
дій місцевих повстанкомів та налагодження 
зв’язків з повстанськими загонами, котрі 
частіше за все були аполітичними.

За місяць діяльності вдалося налагодити 
контакт лише із великими загонами 
повстанців прилеглих до Києва територій 
– Радомишльського та Чорнобильського 
повітів. Тут діяли отамани Мордалевич, 
Струк та Орлик. Формально ВУЦПК 
підпорядкувались інші підпільні київські 
організації зі школи Червоних старшин та 
Української військової організації. Однак 
бомба уповільненої дії була закладена вже 
при заснуванні товариства 
– один із організаторів О. 
Грудницький виявився 
чекістським сексотом і  вже в 
кінці квітня здав відповідним 
органам штаб отамана 
Мордалевича, втім останньому 
вдалося врятуватися втечею. 
Від цього часу всі рефлексії 
горе-підпільників були під 
пильним поглядом Київської 
ГубЧК. На початку червня 
суттєвим моральним ударом 
стала добровільна здача по 
амністії отамана Мордалевича. 
І вже в кінці того ж місяця 
відбулись одночасні масові 
облави підпільників по Києву 
та на конспіративній квартирі в 
Ірпіні. Повний провал ВУЦПК 
став останньою спробою уряду 
УНР діяти в Україні у такому форматі. Восени 
1921 р. відбулась остання спроба вигнання 
більшовиків шляхом активного військового 
втручання – Другий Зимовий похід, котрий 
завершився трагедією під Базаром. «Лебедина 
пісня» Дієвої Армії УНР була виконана.

Окремі організовані осередки 
національних сил продовжували діяти на 
території Великої України до 1923 року. 
Губернські та повітові повстанські комітети 
існували у Катеринославі, Єлисаветграді, 
Полтаві та дрібніших містах. До тодішньої 
столиці Харкова переїхали деякі члени 
розгромленого ВУЦПК та спробували 

відтворити подібний до київського концепт 
нелегальної діяльності. У чекістській 
кримінальній справі вони фігурують, як 
харківський осередок ВУЦПК. У 1922 р. 
організацію викрито та ліквідовано. Згадаємо 
про діяльність ще одних наступників 
Всеукраїнського повстанкому – Козачої Ради 
Правобережної України. Створена у серпні 
1921 р. у Білій Церкві кількома активістами 
колишньої ВУЦПК, вона намагалась 
перебрати на себе той функціонал, який 
закладався ППШ у «київський проект». 
Однак, окрім того, що вони майже одразу 
потрапили у поле зору ВУЧК, Тютюнник 

відмовився делегувати їм 
необхідні права на організацію 
з а г а л ь н о у к р а ї н с ь к о г о 
руху. Наступного, 1922 р. 
у приватному листуванні 
командуючий ППШ відверто 
пише про утопічність ідеї 
ефективної діяльності цієї 
самопроголошеної організації. 
Розв’язка настала у березні 1922 
р. за класично напрацьованою 
схемою раптової одночасної 
облави на всіх учасників та 
миттєвої ліквідації всього 
осередку.

Гадаю, немає сенсу 
вдаватися в роздуми щодо 
причин поразки національного 
руху в окупованій Україні, 
шукати винних у конкретних 
персоналіях. Дана тема 

висвітлена у тисячах праць, направлених 
на переосмислення досвіду політичного 
протистояння у буремні роки Української 
революції. Зазначу лише, що ті «граблі» на які 
постійно наступали українці впродовж цих 
кількох років, стали їм позитивним уроком 
у майбутній боротьбі за власну державність. 
Сподіваюсь, що ефективне конструювання 
та використання важелів масового впливу 
політичної пам’яті на таких прикладах не 
дасть українцям втратити відчуття цінності 
державної незалежності, шлях до якої був 
позначений кров’ю минулих та, на жаль, і 
сучасних поколінь.
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Друга половина 1980-тих –  для СРСР ці-
кава доба змін, які не оминули і кіномисте-
цтво. Такі слова, як «Гласність» та «Перебудо-
ва» західна преса перекладала і вони увійшли 
в обіг тодішньої західної інтелігенції та усіх 
радянських громадян. Для нашої редколегії 
і журналістів ця доба ще є і часом молодості 
батьків. Це була доба шаленої популярності 
прийшлих із Заходу року  і електронної му-
зики, піратських копій фільмів, моди на довгі 
патли, а у жінок ще й на кучері та хімію. Од-
нак це була і доба економічної кризи, війни в 
Афганістані і посттоталітарного суспільства, 
що жило в перехідний період. Залізна завіса 
ще не впала, але заслабла, що також відбило-
ся і в кінематографі. Режисери і сценаристи 
вже не боялися шукати щілини в цензурі, яка 
все ще була могутньою. 

В одному з попередніх випусків наш коле-
га вже зачіпав тему кінематографії в СРСР ча-
сів Перебудови в контексті декомунізації. Ми 
ж поговоримо про фільми, які відображали ті 
роки в різних аспектах життя, були популяр-
ними (деякі з них і донині). Обрано було спе-
ціально стрічки різного жанру, які ми не по-
боїмося назвати шедеврами кінематографа.

«Курьер» (рос. 1986 р.) Жанр: драма, ко-
медія. Досить популярна свого часу стрічка 
Карена Шахназарова. У центрі сюжету ви-
пускник школи Іван (роль виконав Федір Ду-
наєвський), молодий хлопець, який не склав 
іспити в інституті й чекаючи призиву пра-
цює кур’єром. Головний персонаж має дуже 
відверту і безпосередню душу, часто пере-
водячи розмову в жарт, через, що часто по-
трапляє в пригоди. Фільм розповідає історію 
дитини свого часу, яка іронічно сприймає 
цінності, якими жило минуле покоління, але 
свого шляху життя ще не має. Ще ця стрічка 
вважається першою в СРСР, яка хоч і досить 
обережно, але піднімає тематику війни в Аф-
ганістані. У фінальній сцені головний герой 
зустрічається поглядом і веде мовчазний діа-
лог із молодим ветераном, кітель якого при-
крашають бойові ордени. Через, що кінокри-

тики говорять про те, що «Курьер» це ще й 
історія молодого хлопця перед призивом і 
службою Афганістані. Електронна музика 
у стрічці ідеально відповідає атмосфері, як 
і сцени із модними в той час брейк-дансом 
і електронним бугі. Літературна асоціація з 
фільмом – «Над прірвою у житі».

«Пацаны» (1983 р.) Кримінальна драма 
Дінара Асанова, яка була знята в часи перед 
початком Перебудови, коли цензура в кіне-
матографі вже була не такою суворою і до-
зволяла підіймати гостросоціальні теми. Го-
ловний герой фільму Павло Антонов (зіграв 
Валерій Прійомихов) педагог, який є головою 

літнього табору для важких підлітків, яких 
ловили за дрібні правопорушення. Для па-
цанів вихователь є просто наставник «Паша» 
- імовірно остання людина на землі, яка не 
махнула на них рукою. Намагаючись пере-
виховати ще несформованих злочинців голо-
вний герой вкладає всю душу у свою справу, 
тяжко переживає невдачі і стає для багатьох 
хлопців другим батьком. Хорошим музакаль-
ними супроводом є пісні під гітару на слова 
поетеси Анни Ахматової.

«Собачье сердце» (1988 р.) Фантастика 
і драма знята Володимиром Бортком за  мо-
тивами однойменної повісті Михайла Бул-

Кінематограф часів Перебудови
ВИМІРРОМАН РІЛОВ
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гакова. Час перебудови 
був приємний для бага-
тьох тим, що якісна і ко-
лись заборонена літера-
тура видавалася знову 
державним коштом. Для 
багатьох читачів було ра-
дістю повернення на по-
лиці книжних магазинів 
і бібліотек творів Булга-
кова. Фільм популяри-
зував цитати із книги, а 
також подарував непере-
вершені образи Профе-
сора Преображенського і 
карикатурних Шарікова 
і Швондера. Лишніх слів говорити про цей 
неперевершений витвір кінематографії, що 
вдало зобразив сіру й сувору епоху в історії 
СРСР 1920-тих років минулого століття. Чор-
но-біла стрічка лишень додає фільму атмос-
фери.

«Где находится нофелет?» (1987 р.) Коме-
дія Геральда Бежанова, яка неперевершено і 
з легкістю приваблює глядачів будь-якого 
віку, а покоління наших батьків відносить 
у часи молодості. Головні герої фільму дво-
юрідні брати Гєна (Олександр Панкратов-
Чорний) і Паша (Володимир 
Меньшов). Паша – програ-
міст, чоловік досить зрілого 
віку, але малодосвідчений 
у справах амурних, якому 
батьки шукають нарече-
ну. На допомогу брату в 
гості приїздить Гєна – зна-
вець жінок і ловелас, хоч і 
одружений. Паша з часом 
набирається сміливості та 
бере долю у свої руки. Най-
більше гумору і позитив-
них емоцій дарує глядачам 
Панкратов-Чорний зі сво-
їм гарно обіграним радян-
ським пікапом. Звичайно, 
ви спитаєте, що таке нофе-
лет? Герой фільму Гєна роз-
каже, що це і як ловити на 
нього жінок.

«До первой крови» 
(1989 р.) Драма і бойовик 
режисера Володимира 
Фокіна. Стрічка планува-
лася, як дитячий фільм, 
але вийшов наповнений 
глибоким сенсом твір 
призначений дорослій 
аудиторії. У центрі сю-
жету – військова гра «За-
рница» (рос.), яка відбу-
вається у дитячому таборі 
на березі моря. У всіх на 
пришиті плечах паперо-
ві погони, які потрібно 
зірвати, щоб «убити» су-

противника. Головний  герой – Саша неспра-
ведливо звинувачений товаришами у тому, 
що він «стукач» і прагне у грі відбилити об-
брехану гідність. «Командир» його команди 
«синіх» довіряє йому важливе завдання. Далі 
здавалося б все просто – дитяча гра, але дітки 
заграються і гра у війну подібно справжній 
перетворю іноді дітей на звірів. У фільмі по-
казані алюзії на справжню війну, в ньому є 
тактичні жертви, гарматне м’ясо, військо-
ва хитрість, братська могила і бойове това-
риство, лишень потрібно вловити аналогії. 

Стрічка динамічна, напо-
внена дією, не має стріль-
би і вибухів, але тримає 
у напрузі не гірше голлі-
вудського бойовика. Воче-
видь на режисера Фокіна 
вплинула і  Афганська 
війна, про яку офіційний 
Кремль ще забороняв го-
ворити митцям. У фільмі 
режисер обережно нага-
дав про Афганістан, коли 
двоє «бійців» «синіх» спо-
рять чи був батько одного 
з них на війні, головний 
герой Саша завершує спір 
говорячи про те, що була 
ще війна. І можливо, як і у 
мене, у глядачів виникне 
асоціація із твором Ґол-
дінґа «Володар мух».

ВИМІР
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Увага! У прогнозі сьогодні вибори...
Погодьтесь, що форми 

політичного процесу можуть 
бути найрізноманітніші 
– починаючи від мирних 
мітингів і закінчуючи 
справжніми революціями. І 
чомусь надзвичайно багато 
людей вважають, що саме 
з допомогою радикальних 
методів можна виграти баталії 
з владою. 

Але ми зараз доведемо, 
що це не так. Що надзвичайні 
речі, які повністю змінили 
світ, почались якраз таки з 
мирних виборів.

Зустрічайте - Топ-5 
виборів, які змінили хід 
історії. 

П’яте місце займають вибори 1958 року у 
Франції, на яких президентом Французької 
Республіки став Шарль де Голль.

 « - Герой, хто ти без свого костюма?
- Крутий французький генерал, глава 

тимчасового уряду, перший президент П’ятої 
республіки, геніальний політик, автор нової 
конституції і просто няшка.»

Це коротка характеристка 
одного з найкращих 
французьких політичних 
діячів минулого століття. А 
якщо переглянути величезний 
список його заслуг, то можна 
виділити такі «незначні» 
моменти: вирішив проблему 
кризи у Алжирі (після того, як 
вийшов на пенсію),  10 років 
був президентом, витянув 
Францію з економічної 
кризи і з пафосом залишив 
президенський пост під час 
її розквіту. Домігся права 
одноосібно визначати 
внутрішню і зовнішню 

політику країни. Забезпечив 
своїй країни спокійне 
економічне становище на 
довгі роки.

Четверте місце сховалась 
в 19-ому столітті, на території 
Нової Зеландії.  

Задовго до цього, по 
всьому світу прокотилась 
хвиля страйків і мітингів. 
Причина була проста – 
жінки обурювались, що їх не 
допускають до голосування 
на виборах і взагалі до 
політичного життя, віддаючи 
перевагу чоловічій половині 
людства.

В результаті кампанії, 
організованої Кейт Шеппард, жіноче виборче 
право у тій країні було запроваджено лише 
за кілька тижнів до загальних виборів 1893 
року. Завдяки цьому Нова Зеландія стала 
першою з держав, де жінки отримали рівні з 
чоловіками виборчі права.

Не дивлячись на те, що ліберальний уряд, 
який ухвалив закон, прагнув до соціальних 
та політичних реформ, до нововведення, 

як не дивно, ставився з 
пересторогою. Чомусь він 
вважав, що жінки будуть 
підтримувати консервативну 
партію. 

Утвердитеся закону 
допомогли політичні 
інтриги: в останній момент 
голоси на підтримку 
жіночого виборчого права 
віддали члени парламенту, 
які обурились тиском на 
законодавців прем’єр-міністра 
країни. В результаті закон 
було ухвалено 20 голосами 
проти 18 (!!!).

Жінки вперше 
змогли скористатись 

МАРІЯ ГУРЕШ ВИМІР
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своїм новим правом уже 
через два місяці - під час 
з а г а л ь н о н а ц і о н а л ь н и х 
виборів у листопаді 1893.

Ми все ближче і ближче 
до фіналу, колекція 
найрізноманітніших виборів 
вражає. Але ця подія просто 
мусила бути в цьому списку, 
хай і на третьому місці 
– президентські вибори 
1964 року, на яких вперше 
« к о л ь о р о в і » - г р о м а д я н и 
голосували на рівні з 
«білими» США. 

Почалось все з 1963 року, 
який прийнято вважати 
початком “негритянської 
революції”, яка проходила не тільки у формі 
демонстрацій і маніфестацій протесту, але 
й у формі стихійних бунтів у гетто великих 
міст. Натиск негрів був настільки потужним, 
що був прийнятий Закон про цивільні права, 
який формально ліквідував дискримінацію 
негрів в усіх сферах економічного і 
політичного життя, у школах, громадських 
місцях і т.д. 

Вже через рік негри вперше прийшли на 
вибори, в результаті чого новим президентом 
країни став Ліндон Джонсон. 

Друге місце повністю 
заслуговує на «срібну» 
медаль. І знову у нас на мушці 
19 століття, тільки тепер 
більш буремні часи – вибори 
президента 1861 року, США. 
У виграші залишився Авраам 
Лінкольн... Щоб  очолити США 
в період Громадянської війни 
і звільнити американських 
рабів з-під їхнього ярма 
неволі.

Прокламація Лінкольна 
про визволення рабів на 
території Конфедерації 
22 вересня 1862 р. дала 
поштовх 13-й поправці 

доамериканської конституції 
(1865 р.), яка повністю 
скасувала рабство у США. 

Ця прокламація повністю 
змінила світ. Вона переконала 
закордонні держави, зокрема 
Англію, не підтримувати 
повсталі штати... А через 
деякий час весь світ забув про 
позорне клеймо рабства. 

Хто його знає, що було б 
зараз, якби не вибори 1861 
року...

Перше місце. 
Найвизначніші вибори, які 
змінили світ. Вони пройшли 
минулого століття, в першій 
його половині... 30 січня 1933 

року – Адольф Гітлер за результатами 
виборів в Рейхстаг був приведений до 
присяги в ролі канцлера Німеччини.

Самі німці описують це одним словом 
– «Machtergreifung» — котре означає 
«захоплення влади». Так тепер називається 
період в історії Німеччини, який 
позначив поступове захоплення націонал-
соціалістичною партією Німеччини влади в 
демократичній Веймарській республіці. 

Прихід націонал-соціалістів на чолі з 
Адольфом Гітлером до влади в Німеччині 

ознаменував кінець 
Веймарської республіки і 
початок епохи Третього рейху 
із заміною демократичного 
ладу на диктатуру. А також – 
початок підготовки до Другої 
світової, котра особливо 
жорстоко потопталась на 
території нашої країни.

Не важливо, яке століття і 
яка тема виборів. Не важливо, 
яка політика зараз в країні і 
які зараз правила.

Один голос. Тільки 
бажання проголосувати може 
змінити все.

Навіть історію світу.

ВИМІР
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Сюжети історії ХХ ст. 
у ігровій індустрії

Ми вже згадували, шановний читачу, про 
відсилки до реального світу середньовіччя зі 
світу віртуального. Сьогодні ж поговоримо 
про «криваве», «модерне», «ядерне» минувше 
століття. Мабуть сказати, що історія останніх 
110 років дала купу сюжетів для ігрової об-
робки, як історичних так альтернативно іс-
торичних. Не будемо говорити про програм-
ний продукт присвячений Другій світовій 
війні, часам «сухого закону» в США і ряду ще 
декількох тем, бо про представлення цих тем 
у масовій культурі можна писати книги. 

Tropico 4. Імовірно поки, що найкраща 
гра в серії випущена болгарською студією  
Haemimont Games. Жанри гри – стратегія в 
реальному часі та економічний стимулятор. 
Гравець буде керувати маленькою острівною 
державою під назвою Tropico, а також його 
маленьким диктатором El Presidente, який 
має свій нескромний палац. Головною ціллю 
гри є розбудова острова, покращення рівня 
життя громадян і збільшення розміру свого 
таємного вкладу у Швейцарському банку. 
Крім цього важливу роль грають міжнародні 
відносини з п’ятьма великими політичними 
гравцями: США, СРСР, ЄС, Китай, Ближній 
Схід. Перші дві держави дають фінансову до-
помогу, а у разі погіршення відносин можуть 
увести війська із «зелених чоловічків» на ост-
рів і скинути El Presidente. Особливістю гри є 
гумор з яким розробники підійшли до висвіт-
лення подій Холодної війни. У грі присутні 
персонажі, які пародіюють реальних історич-
них і звертаються до El Presidente з пропозиці-
ями. Зокрема це обраний обманним шляхом 
і корумпований президент США Нік Річард-
сон, який часто повторює те що «він не шах-
рай». Марко Морено, лідер повстанців, які 
ладні влаштувати революцію на будь-якому 
острові  (пародія на Че Ґевару).  Бурунгільда 
ван Хуф немолода жінка інспектор від ООН, 
і вочевидь представник з країн ЄС з проти-
вним характером і неприємною зовнішністю 

дивовижним чином схожа на Тетчер (хоча 
тут мабуть збірний образ Маргарет і Ангели). 
Молодий, добродушний, дипломатичний і 
набожний сенатор Кейн і уповноважений по-
сол в Tropico, який має перекошене обличчя 
і є пародійною копією Кеннеді. Пенультімо – 
лідер роялістів острова, ваш непрофесійний 
радник і професійний підлиза (збірний об-
раз людини el conformista).    

Не менше атмосфери гумору і пародії має 
і внутрішня політика. Інтереси жителів лобі-
юють кілька фракцій, а саме комуністи, капі-
талісти, віруючі, екологи, інтелігенція, наці-
оналісти, мілітаристи, лоялісти лідери яких 
є досить яскраво-карикатурними.  Зокрема 
лідер віруючих католиків острова – отець Ес-
тебан, який надто часто причащається ромом 
і любить читати проповіді в пабах. Сані Фла-
уерс – еко-активітска, яка любить влаштову-
вати пікети шахт і лісозаготівельних підпри-
ємств. Міс Ананас – учителька, любителька 
демонстрацій в стилі руху FEMEN, коханка El 
Presidente і половини острова, а ще лідер уль-
тра ліберальної інтелігенції острова. Ель Ді-
ябло – скінхед і лідер націоналістів острова, 
які часто б’ють емігрантів, виступають проти 
розміщення військових баз наддержав на ост-
рові і за створення власної ядерної програми. 
А також багато інших людей і подій подані з 
латиноамериканською безпосередністю і гу-
мором під звуки шикарної сальси, яка дореч-
но доповнює атмосферу гри.

60 Seconds. Гра інді створена польськими 
розробниками. Симулятор виживання напо-
внений атмосферою чорного гумору. З му-
льяшною графікою і купі з музикою є у ціло-
му гра є пародією на документальні фільми 
і мультфільми про виживання у ядерному 
апокаліпсисі, які у знімали у США в 50-70-
тих роках минулого століття. І зрозуміло, що 
розробники намагалися дещо передати дух 
одноповерхової Америки часів Холодної ві-
йни, коли патріотична і відповідальна сім`я 

РОМАН РІЛОВ ВИМІР
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мала мати своє бомбо сховище. Сюжет досить 
простий спочатку. Ви граєте за Теда велико-
го татка і голову сім`ї, яка крім нього включає 
дбайливу дружину Долорес, старшу дочку 
Мері-Джейн та молодшого сина-бойскаута 
Джиммі. Роздається сирена і Тед має усього 
60 секунд на те, щоб схопити членів сім`ї, їжу, 
воду та необхідні речі для виживання, а потім 
вибух. Потім події гри переносять нас бун-
кер де події гри будуть розвиватися щоразу 
по різному і залежатимуть від прийнятих рі-
шень, які не завжди здаються логічними (бо 
досить скоро бункер почне перетворюватися 
у «гніздо зозулі»).

This war of Mine. Ще одна гра зроблена 
фактично за копійки польськими, сербськи-
ми і боснійськими розробниками незалеж-
ної компанії 11 bit studios. Жанр цього ви-
твору – симулятор виживання поєднаний з 
платформним шутером від третьої особи. 
Досить часто її порівнюють з попередньою 
грою, хоча це не зовсім доречно. Грати дове-
деться в ній в умовах громадянської війни і 
облоги столиці самопроголошеної республі-
ки, от тільки гратимете ви не за спецназівця, 
а за групу простих мирних жителів, які хо-
чуть пережити облогу. Нелінійність сюжету 
щоразу варіює тривалість облоги, яка може 
тривати від одного до ігрових трьох місяців. 
Розробники взяли за основу сюжету облогу 
Сараєво 1992 року. Студія 11 bit тісно співпра-
цювала з сербською організацією дітей війни, 
а Емір Церемович (показаний у офіційному 
трейлері) один з розробників сам пережив ві-
йну в столиці Боснії (у 1992 році йому було 
9 років). Назву міста, де відбуваються події 
гри змінили, а сам конфлікт у грі став вига-
даним. З сюжету гри ясно, що місто контр-
олюють повстанці, які хочуть незалежності, а 
місто тримає в облозі урядова армія. Розроб-
ники лишилися об`активними не вдавалися 
у подробиці питання «хто винен?». Оскільки 
у грі військові злочини роблять всі сторони 
конфлікту. Слов’янські імена, які лунають у 
грі, дозволяють приблизно зрозуміти, де від-
бувається конфлікт. Хоча така неконкрет-
ність робить гру досить близькою до тем ві-
йни не лише в Югославії, а й в Придністорв`ї, 
і на Сході України і до будь якого збройного 

конфлікту на пострадянському просторі. 
У грі присутнє лише автоматичне збере-

ження, а тому персонажі можуть досить легко 
загинути. Вони можуть бути вбиті ворогами, 
можуть впасти в депресію і покінчити життя 
самогубством, померти від голоду, хвороб чи 
ран, взимку померти від холоду за відсутності 
пічки й палива. Сам же гравець може обрати 
тактику виживання за рахунок інших і силою 
відбирати в інших вцілілих потрібне. У міс-
ті цвіте чорний ринок де за цінні речі можна 
придбати все.  Щодня від куль снайперів і об-
стрілів гинуть мирні люди. Сама ж гра реа-
гує на дії гравця і коли його група вцілілих 
починає покращувати своє становище умови 
починають ускладнюватися. Кінець гри на-
стає тоді у конфлікт втручаються «блакит-

ні шоломи» і приносять мир, незалежно від 
того скільки людей вціліло у вашому укритті. 
Загалом гра пронизана антивоєнним духом і 
головні її моральні настанови – «Війна – зло, 
що перетворює людей в диких звірів».

Варто наостанок сказати, що деякі сучас-
ні комп’ютерні ігри з глибоким сюжетом вже 
давно перестали бути лише забавкою, а стали 
свого роду мистецтвом, яке може відобрази-
ти певну епоху, створити окремий всесвіт із 
особливою атмосферою. Принаймні з упев-
неністю можна сказати, що вищезгаданий 
програмний продукт стане з часом одним із 
джерел дослідження культури сьогодення 
для майбутніх (можливо й теперішніх) куль-
турологів та істориків.
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Для сучасної української політичної кар-
тини поняття популізму є надто знайомим, 
аби про нього можна було змовчати. Ним ні-
коли не нехтували кандидати в президенти, 
мери, лідери політичних партій. Причини 
для цього доволі значні – висловлюючи пу-
блічно свою незгоду з існуючим політичним 
курсом, та ще й підкріплюючи її власними 
заявами і часто нездійсненними вимогами 
та обіцянками, можна отримати значну під-
тримку з боку населення. 

Поняття «популізму» походить із старо-
давнього Риму. Популярами називали лі-
дерів народу (лат. «populus»). Наразі термі-
нологічно популістів часто ототожнюють із 
демагогами (визначення походить із анти-
чної Греції). 

Зараз популісти – ті політики, громадські 
діячі, які апелюють до широких народних 
мас, часто найбідніших. Питання, на яких 
вони акцентують увагу, переважно стосують-
ся зарплат, пенсій, тарифів на комунальні 
послуги, цін на хліб та стандартні продукти 
зі споживчого кошика. 

 Для звичайного українця із обласного, 
а тим паче районного центру дані економічні 
категорії становлять основу його традиційно-
го повсякденного життя. А тому і політична 
орієнтація часто здійснюється на тих лідерів, 
які пропонують і обіцяють підвищення цих 
стандартів. При цьому суспільство часто не 
зважає на об’єктивні обставини використан-
ня подібних популістських гасел. 

Скажімо, на місцевих виборах одразу 
кілька політичних сил використовували явно 
популістські гасла: контрактна армія, зберег-
ти мир, командири, а не генерали, люстрація, 
зниження тарифів. Одна з київських партій 
взагалі почала порівнювати економічну ситу-
ацію в Києві 15-річної давнини, не звертаю-
чи уваги на курс долара, ціни нафти, зерна і 
політичну ситуацію в цілому, які тоді і спри-
чиняли відносно низькі ціни на різноманіт-
ні товари. Але мало хто з виборців впродовж 
цієї виборчої кампанії замислювався над дво-
ма речами: наскільки щиро ці партії чи кан-
дидати пропонують такі заходи та чи є вони 
взагалі можливими. 

 Тарифний Майдан, який зараз від-
бувається в Києві, так само головною метою 
ставить зниження тарифів. Однак на відміну 
від Євромайдану він не має конкретних про-
позицій, як це здійснити. А тому експерти 
зазначають, що в першу чергу необхідно ви-
магати не зниження тарифів, а встановлення 
адекватного обліку використаних ресурсів.

Проте не варто думати, що такі популіс-
ти для України є винятково негативним яви-
щем. Так, вони отримують великі відсотки 
підтримки населення за рахунок демагогіч-
них заяв і обіцянок і потім не в змозі їх вико-
нати. Але в той же час, вони вміють ставити 
відверто незручні, часто провокаційні питан-
ня як владі, так і своїм конкурентам. У поді-
бних же суперечках і стає можливим сформу-
вати власне бачення кращої політичної сили.

Популізм в українській політиці
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Листопад. Тероризм

Листопад був дуже 
багатим на події, а 
тому і фото місця у нас 
два, які можна умовно 
об’єднати під однієї 
темою.

1. Терористичні 
акти в столиці Франції 
- Парижі в п’ятницю, 
13 листопада забрали 
життя півтори сотні 
людей, за вбивствами 
стоїть Ісламська 
Держава.

2. Збитий 
російський винищувач 
в небі над Туреччиною. 
Мав би боротись із 
тероризмом, проте 
виконував маневри на 
користь Росії , а не миру. 
Туреччина заперечила.
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В Україні іде війна на двох фронтах. 
Перший - кривава і виснажлива війна із 
цинічним ворогом, який не зупиниться  у 
своїх завойовницьких амбіціях. Інший, не 
менш важливий, - фронт ідеологічний.

На придушення українського 
опору кинута колосальна машина 
російської пропаганди. Люди втомлені та 
дезорієнтовані. Ще три роки тому було 
абсолютно нормально слухати на кожному 
шкільному концерті старі-рідні пісні про 
«Два кольори» або «Рушник». На дні міста 
побачити дівчат у віночках, або бабусь із 
місцевого хору. Все заїжджено, все ТИПОВО, 
сценарій визубрений на найближчі 10 років!

Але нарешті сталось чудо. Гріндерси 
наступають на горло вічно горланящим 
про квітучі поля. Вибачайте – які часи, така 
і музика. Тепер про сучасну молодь заявляє 
рок. І гідним представником цього суто 
українського року є гурт «Широкий Лан».

«Широкий Лан» - український рок-гурт, 
створений у 2009 році. У 2014 році  команда 
відновила роботу в новому складі, з червня 
2014 року розпочавши активну концертну 
діяльність. У травні 2015 року вийшов 
дебютний альбом «Червона вода».

Дуже важко схарактеризувати загальним 
словом всі пісні. Хлопці співають про нашу 
війну, подвиг «Добровольців», «Сум вітру» 
в полі, про те, як «Валькірія» забирає наших 
героїв і наскільки, перш за все, сильна «Душа» 
українця.

І про те, як «Червона вода» зриває греблі 
мертвого спокою, що тривав весь цей час.

Окрема мова про концерти. Мурашки 
на шкірі не йдуть – вони літають. Волосся на 
голові стає дибки, здається що навіть серце 
б’ється у такт з барабанним соло. Стоять на 
одній сцені з такими живими легендами як 
«Сокира Перуна» і «Кому Вниз».

Вони розповідають про те, що бачили. На 
даний момент один з гітаристів Широкого 
Лану воює у зоні АТО. Святослав Бойко –
відомий волонтер, лідер гурту. До того ж іще 
і активіст Майдану, був поранений під час 
зіткнень з бойовиками режиму Януковича.  
Тамара Дуда («Горіха Зерня») – адмін. 
директор гурту «Широкий Лан». Спільними 
зусиллями їм вдалося консолідувати донорів 
як в Україні, так і за її межами для закупівлі 
форми, амуніції, оптичних приладів, ліків та 
медичних засобів. Вони особисто їздять на 
передову АТО, доставляючи вантаж.

СФЕРАМАРІЯ ГУРЕШ

Рок війни
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Люди сторіччями грають в ігри, 
вчать цьому дітей і передають ігрові 
правила, процедури та іграшки «у спадок» 
від покоління до покоління. Серед 
різноманітних культурних артефактів гра, 
напевно, займає одне з перших місць, тому 
що відповідає фундаментальним людським 
потребам - у свободі, в трансформації, в 
розвитку, в змагальності, у випробуванні долі 
і випадку. Ця книга розповідає про те, навіщо 
людям потрібна гра, як вона з’явилася, 
які форми приймала, як розвивалася, 
трансформувалася і універсалізувати в 
різних культурах в різних історичні епохи. 
З точки зору Й.Хейзенга, майже всі сучасні 
культурні феномени (міфологія, культ, 
театр, танець, наука і все інше) мають ігрову 
природу, яка зберігається донині і виявляє 
себе ритуальності багатьох людських дій. 
Досить згадати суддів у їх перуках і мантіях, 
воєначальників, що рухають по карті червоні 
прапорці, театралізовані диспути політиків, 
вчені суперечки ...

У кожному розділі книги («Гра і 
правосуддя», «Гра і війна», «Гра і поезія», «Гра 
і філософія») Тези про універсальну природу 
ігрової поведінки аргументована на матеріалі 
різних соціальних практик. Провівши 
об’ємну дослідницьку роботу, Й.Хейзинг 
приходить до висновку, що без ігрової 
поведінки культура взагалі неможлива, сама 
гра є базова категорія людського існування. 
Й.Хайзенг ніщо не протиставляє грі і ні з чим 
її не порівнює, вона є для нього одночасно і 
вітальним і екзистенційним феноменом.

Так чому ж так приваблива гра? Тим, 
що вона породжує уяву. Тим, що в ній немає 
примусу, вона - форма абсолютно вільної 
дії. Тим, що гра полегшує найсуворішу 
повсякденність. Тим, що її мотив і результат 
не збігаються. Тим, що гра нічого не змінює 
в реальності. Тим, що вона орієнтована 
більше на процес, ніж на результат. Тим, що 
в ній є правила, які порушувати не можна, 
але які діють тільки в її власному просторі. 
Тим, що вона кожному дає відчути, що «світ 

театр, а люди в ньому - актори». Тим, що в 
ній можна випробувати змагання, перемогу, 
тріумф, але також і поразка і невдачу. Тим, 
що вона створює можливість пережити 
різноманітні емоції і тим самим в «іншому 
бутті» підготуватися до життя в цьому. Тим, 
що вона дозволяє моделювати які завгодно 
ситуації скільки завгодно разів. У ній можна 
тисячу разів любити, вмирати, збиратися у 
військові походи, підкорювати Північний 
полюс і ... залишатися самим собою! Але крім 
вищевказаного, гра має ще й багато інших 
форм які випливають з пояснень самого Й. 
Хейзенга, також гра має певні й негативні 
сторони, й , можуть, ненегативно впливати 
на свідомість людини зменшуючи її сумління 
в таких формах. 

Так, що широкому загалу презентується 
книга Й.Хейзенга «Homo ludens».

ІГОР ФОРМАНЧУК

Постійно граючи
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Не виборами єдиними
СФЕРА

«Зимова країна» – ВДНГ, з 5 грудня 

Найбільший каток (4000 кв.м.), 
неймовірні крижані гірки висотою до 12 м, 
ярмарки, фудкорти, резиденція Діда Мороза 
– найбільша в Україні зона зимових розваг 
знаходиметься на ВДНГ! Більш того, дівчата з 
вокалом зможуть спробувати себе в програмі 
«Караоке на Майдані», що переїжджає 
поближче до молодих «ломоносівських» 
талантів. А якщо в когось мрія скласти 
залікову сесію? Тоді на допомогу прийде 
фішка проекту – ЗД-шоу «Вартові мрії»!

«Європейська зима» – Поштова площа, 
з 12 грудня 

Зовсім не обов’язково оформляти 
Шенгенську візу, міняти стипендію на євро 
та замовляти тур-поїздку в Європу для того, 
аби ознайомитися з місцевими традиціями 
святкування новорічних свят. Можна всього 
лише бувати час від часу на Поштовій площі, 
де продовж грудня апетитно смажитимуться 
німецькі ковбаски, зводитиме з розуму 
англійський пудинг, кликатиме до танцю 
іспанський фламенко, чутимуться витончена 
французька і милозвучна італійська мови. 
Хм, етнологам особливо сподобається!

«Шедеври світової пластики - 
скульптура ХХ століття» – Мистецький 
Арсенал, 6 листопада - 6 грудня 

У великій експозиції виставлені роботи 
Едгара Дега, П’єра-Огюста Ренуара, Поля 
Гогена, Амадео Модільяні, Пало Пікассо, 
Сальвадора Далі та інших. Виставка має 
на меті показати звя’зок українського 
та європейського мистецтва. Виручені 
кошти підуть на розбудову арт-комплексу 
“Мистецький арсенал”. Крім цього, до 
175-річчя з дня народження Огюста Родена 
буде показана найбільша в Україні колекція 
його робіт.
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«Зимова казка у Древньому Києві» – 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Копачів, 
«Парк Київська Русь»; з 19 грудня 

Унікальна нагода прийняти 
безпосередню участь в історичному процесі 
– приїхати в Копачів, заселитися на пару днів 
в місцевих бояр, оцінити злагодженість дій у 
стройовій підготовці княжої кінної дружини 
поштурмувати снігові фортеці, покататись 
на санях, запряжених княжними кіньми… 
Для першого курсу практична підготовка 
до заліку з історії України, а для старших – 
ностальгічно згадати молоді роки ;) 

«Сталінські тунелі під Дніпром: міфи 
і реальність» - м. Іподром, 5 грудня, 13:00 

Надсекретна побудова «Об’єкту №1» 
розпочалась у 1938 р. за наказом Сталіна. Це 
мали бути два залізничні тунелі під Дніпром 
для з’єднання Лівого і Правого берегів - 
надземні сполучення легко розбомбити 
авіацією у випадку війни. Власне, війна і 
скорегувала плани стосовно цього загадкового 
об’єкту. Трьохгодинна екскурсія дасть 
відповіді на більшість делікатних питань, 
пов’язаних з будуванням метро, загадковим 
зникненням людей. І найголовніше, побачите 
вцілілі тунелі на власні очі!

СФЕРА

Лекція «Синтез мистецтв» - арт-центр 
«Closer», 13 грудня. 

Хороший історик не лише повинен 
добре знати історію, але й має цікаво подати 
її. Історія – це наука, яка потребує сполучення 
з різними формами мистецтва, насамперед, 
літератури (згадаймо цікавий науковий 
«літературний» стиль Тімоті Снайдера).

 Історія потребує популяризації поза 
межами університетів. Історія рветься на 
широкий загал. Мистецтва допоможуть їй у 
цьому.

В листопадоваму випуску журналу 
ми шукаємо та розповідаємо про засоби 
розповсюдження та вираження своїх емоцій. 
Шукайте себе!
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