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Революційна доба приносить екс-
тремальні емоції та багатозначне 
відчуття спільноти. В період інтенсивної 
трансформації суспільство влаштовує 
виставу з собою самим у головній 
ролі, тому під час революції люди 
не шукають мистецтва, яке творить 
іншу реальність і випробовує нові 
стилі поведінки. Але сьогодні не час 
революції. І мистецтво знову бродить 
дорогами із дзеркалом у руках, а нові 
стилі поведінки лякають правовірних 
громадян.
 Я торкнуся проблеми свободи ви-
словлення в публічному просторі на 
прикладі двох подій, які відбулися у 
рамках «Революційних моментів» – 
мистецького проєкту, інспірованого 
Помаранчевою революцією, під час 
якого простір ґалереї змінився на місце 
розмов, лекцій, презентацій проєктів 
на межі соціяльно-політичних змін і 
мистецтва, котре, хоч і заанґажоване в 
публічні проблеми, не перетворюється 
на пропаґанду. «Revolutionary moment» 
означає концентрацію суспільної 
енергії, яка змушує людей масово ви-
ходити на вулицю, щоби домогтися 
зміни, означає групове натхнення для 
революції.

Концентрацію проблематики «Ре-
волюційних моментів» принесла 
дискусія «Страх і ненависть в Ук-
раїні», що мала бути реакцією на 
акти насильства проти осіб, які ви-
пустили в світ і презентували анто-
логію літератури ЛҐБТ-тематики 
«120 сторінок Содому». Творчим 
середовищам довелося узгоджувати 
позиції щодо поливання майонезом 
літераторів із позитивним ставлен-
ням до «неправильної» сексуальної 
орієнтації й навіть підпалу ґалереї; 
глибшої рефлексії  потребувала 
справа Олександра Володарського, 
якого ув’язнили за перформанс перед 
Верховною Радою; захотілося сказати 
щось на кшталт «Годі!» діяльності 
Національної експертної комісії України 
з питань захисту суспільної моралі. 
Дискусія відбулася між громадськими 
діячами, правозахисником, худож-
ницею та істориком1. Тобто органі-
затори витворили моделеві «творчі 
середовища», які про себе знають, може, 
навіть зустрічаються, але потребують 
додаткового імпульсу для створення 
спільної платформи – скажімо, на те, 
щоби протидіяти обмеженню свободи 
творчости.
 Неартикульованим питанням під 
час дискусії залишається: чому під 
час політичної та суспільної кризи 
поняття моральности поєднано з сек-
суальністю й тілесністю? чому саме тут 
концентрується комісійна чутливість? 
Можливо, питання дуже старе, проте 
відповідь на нього сформулювали 
молодіжні рухи 68-го року і наслідки 
цієї революції є вагомим внеском в 

основне розуміння свободи людини. 
Зокрема в Німеччині й Австрії бунт 
молодих людей зумовила криза істо-
ричної та групової ідентичности. Мо-
лодь бунтувала серед іншого проти 
покоління своїх батьків, яке, після 

Мао Цзедуном і Че Ґеварою. Актуаль-
ним залишилися питання фемінізму 
й усвідомлення того, що ідентичність 
людини не вичерпується державною, 
соціяльною, сімейною приналежністю, 
а становить якраз те (можливо, непе-
редбачуване), що сама людина побажає 
заманіфестувати в публічній сфері.
 Молодих людей в Україні, при-
четних до «Революційних момен-
тів», здебільшого надихають філософи 
лівиці,  які вийшли з революції 
1968 року, проте українське суспіль-
ство та вони самі, мабуть, не мають 
досвіду масового протистояння мо-
лодих і старих, яке змінило би пра-
вила публічного дискурсу, довело до 
загальної конфронтації. Захистом 
прав сексуальних меншин в Україні 
перейняті здебільшого відносно уста-
білізовані групи правозахисників та 
інтелектуалів. На відміну від 1968 року, 
це не пов’язано зі спалахом, з ши-
рокою конфронтацією поглядів і про-
говореною плюралізацією способів 
життя. У рамках згаданої дискусії 
доказом того був обмін думками між 
Аркадієм Бущенком і Лаймою Гейдар 
про межі правового/юридичного та 
соціяльного контролю над чужою 
поведінкою. Чи можна обмежувати 
свободу слова, навіть якщо вважаємо 
це слово шкідливим? Чи достатньо 
реаґувати у кризових ситуаціях? Хто 
й коли має вирішувати, що можна, а 
чого не можна виражати публічно, 
що кого та коли ображає? І коли 
ми – толерантні та просунуті, не хо-
чемо чути якихось поглядів, то чи є 
це підставою надавати собі моральні 
повноваження вирішувати, що є добре 
для всіх?
 У сучасних розвинутих країнах 
законодавство вже дуже віддалилося 
від «природнього права» з його аб-
солютизмом, адже воно обслуговує 
групи людей із різними системами 
цінностей. Ядвіґа Станішкіс, напри-
клад, пише, що у законодавстві ЕС 
дедалі важливішим стає забезпечити 
якнайкраще сплетіння різних етичних 
норм: християнської, ліберальної, 
лівої... Окремі держави можуть са-
мостійно витворювати свої норми, але 
при цьому враховувати інші норми, 
між якими є напруга, навіть конфлікт. 
Така свобода вибору переносить повну 
відповідальність на окрему людину. 
І тут професор Станішкіс запитує, 
чи люди зможуть витримати тягар 
відповідальности, що супроводжує 
таку свободу? Чи не почнуть вони 
тікати до менших спільнот, де шкала 
цінностей спільна та менша, де вони 
можуть бодай почасти ділити той тягар 
з іншими? В цьому є своєрідна згода на 
культурне посередництво у відносинах 
держава – громадянин; можливо, тут 
також присутня певність, що релігійна 
спільнота ефективніша, ніж держава, 
але насамперед – держава не накидає 
однієї візії моралі, бо розуміє, що мо-
ралі можуть бути рівними2.
 Вертаючи до дискусії: її головною, 
як на мене, думкою був постулат про 
те, що різні групи мають різні системи 
цінностей, вони можуть бути з собою в 
напрузі, можуть бути протилежні, але 
всі меншинні групи зацікавлені творити 
вільний публічний простір, де оті різні 
системи цінностей зможуть проявитися. 

Якщо заборонити юним скінгедам 
бігати вулицями, вони збиратимуться 
потайки в атмосфері пригнічености 
системою, яка не дозволяє вільно 
висловлюватися. Коли їх видно, мож-
на з ними як-не-як спілкуватися. 
Суть демократії не в консенсусі, а в 
конфлікті, який очевидно може бути 
інституціоналізований.
У рамках «Революційних моментів» 
під час «Лабораторії РЕП» презентова-
но художню діяльність Йоани Рай-
ковської, яка дуже часто унаочнює 
конфлікт у суспільстві. Райковська 
переконує чиновників і мешканців 
ділитися з нею владою над спільним 
простором. Це неодмінна властивість 
ледь не всіх її робіт, але для мене 
квінтесенцією цього є інсталяція у 
вигляді пальми, встановлена у Варшаві 
на перехресті Єрусалимських алей 
і Нового Святу. У XVIII столітті в 
околицях сьогоднішньої площі За-
віши існувало єврейське поселення. 
Його було знищено. Залишилася 
назва вулиці, що вела до нього: Єру-

Про вільне мистецтво революційної сексуальности
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В основу статті покладено виступ 19 грудня 
на симпозіюмі «Протест, політика та 
мистецтво» у рамках проєкту «Революційні 
моменти» (1–20 грудня 2009 року, куратор 
Єжи Онух). В публікації використано 
репродукції постерів до проєкту, що їх надав 
Польський інститут в Україні.

порноіндустрії), все-таки розпочався 
процес плюралізації публічного дис-
курсу та з часом збагачення його 
питанням про ґендер і квір, фемінізм 
і гомосексуалізм, контрацепцію, 
аборт, права на розлучення і життя в 
партнерських зв’язках людей різних 
сексуальних орієнтацій. Зрештою, 
найважливіше, що залишив по собі 
1968 рік, це не комуністичні гасла 
терористичних груп і не замилування 

салимські алеї. Інсталяція, якою ху-
дожниця відгукнулася на ізраїльсько-
палестинський конфілкт, називається 
«Вітання з Єрусалима» – виразне 
нагадування також і про ті 40% 
варшав’ян-євреїв, що були знищені 
під час нацистської окупації.
 Щоби збудувати пальму, довелося 
докласти чимало зусиль. Міська влада 
вимагала дозволів, довідок, експертиз, 
консультацій архітекторів. Кінець-
кінцем усі вимоги було виконано, і 
2002 року пальма піднеслася, немов 

1 У цьому заході, що його зорганізували 
Фундація ЦСМ, видавництво «Критика», 
проєкт «Без кордонів» Центру «Со-
ціяльна дія», Фонд імені Гайнриха Бе-
ля в Україні, ГО «ІНСАЙТ», узяли 
участь голова правління Української 
Гельсинської спілки з прав людини Ар-
кадій Бущенко; лідерка Інформаційно-
освітнього центру «Жіноча мережа» Лай-
ма Гейдар; художниця Алевтина Кахідзе; 
історик, співредактор часопису «Україна 
Модерна» Андрій Портнов; вів зустріч 
координатор проєкту «Без кордонів» 
Максим Буткевич.

2 Jadwiga Staniszkis, Antropologia władzy. 
Między traktatem lizbońskim a kryzysem, 
Warszawa 2009, с. 57–58.
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навоєнних злигоднів зумівши досягти 
економічної стабілізації, багато го-
ворило про мораль, якось забуваючи 
про свою причетність до нацизму 
(Німеччина, Італія) та жорсткість війни 
у В’єтнамі (США). Східна Европа й 
сьогоднішній пострадянський простір 
не зазнали того, що відбулося в Західній 
Европі й США у 1968 році. Там люди 
масово з’ясували, що для них останнім 
бастіоном самоконтролю стало власне 
тіло і життя. Одним зі способів звіль-
нити тіло з пут тогочасного лице-
мірного суспільства й досягти но-
вих, нескомпрометованих рівнів іден-
тичности було наголошування сек-
суальности. Хоча й цю сферу дуже 
швидко поглинув ринок (це саме тоді 
з’явилися паростки німецької фільмової 
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Призначення на посаду міністра освіти та 
науки політика з сумнівною репутацією 
відчутно пожвавило суспільне життя в 
Україні після президентських виборів. 
Опозиція, а також обласні ради депутатів 
трудящих західних реґіонів виступають 
із заявами та протестами. Харківські 
та  кримські  ректори  поспішають 
демонструвати йому свою підтримку. 
Студенти, мабуть, дорогою з авдиторії до 
бібліотеки, організують «антитабачні» 
кампанії, «живі ланцюги» тощо. Усе 
це – демонстрація того, що суспільство є 
живим, що воно не байдуже до того, як ідуть 
справи в державі й що воно сподівається 
бути почутим і вплинути на бюрократію 
та політикум. Усе це – ознаки позитивні. 
Проте, вимушено спостерігаючи за цим 
усім здалеку, мимоволі запитуєш сам себе 
про те, чи можна побачити ліс за одиноким 
«табачним» деревом?
 Я не маю жодних особистих симпатій до 
Дмитра Табачника як історика та політика. 
Проте я не маю жодних симпатій і до 
всіх його попередників на посаді міністра 
освіти. Мені навіть важко пригадати, 
чим вони відрізняються один від одного. 
Адже політика, яку вони проводили, була 
однаково безлика. Від самого початку вона 
мала спрямованість не на реформи, а на 
збереження спадкоємности з радянською 
системою на всіх рівнях, передусім 
кадровому. Від самого початку вона мала 
всі ознаки клановости та кулуарности. 
Зміни, якщо й відбувалися, мали переважно 
декоративний характер. Результат – імітація 
реформ і знущання над ідеями Болонського 
процесу, перетворення навчальних закладів 
на феодальні вотчини і – небачене раніше 
поширення корупції, яка пронизує освітню 
систему зверху донизу.
 Нічого дивного – будь-які реформи, 
ініційовані «згори», приречені на поразку, 
якщо не супроводжуються активною 
участю в них громадськости. Проте 
механізм публічного діялогу влади та 
академічної громадськости відсутній. 
Точніше, за сьогоднішніх умов він просто не 
потрібний. Корупція, власне, і є суроґатом 
такого механізму, проте в корумпованому 
середовищі неможливі новації та ініціятиви. 
Подібна система приречена на стаґнацію та 
загнивання. Її треба змінювати в напрямку 
розширення простору свободи, обмеження 
впливу бюрократії, надання пріоритету 

професійним вимогам перед особистими 
та груповими. Проте чи суспільство 
переймається цими «абстракціями»?
 Сучасні «реформатори» від освіти та 
ловці голосів студентського електорату, 
хоч і вчилися в радянській школі й напевне 
читали видатного політичного діяча 
XX століття, вперто не хочуть бачити тієї 
«головної ланки, вчепившись за яку, можна 

двері в міністерські кабінети. Руки в них 
були зайняті... Після цих понять настала 
черга «національного» бренду. Не встигли 
його придумати, як потягнулися ходоки 
за ярликами до Золотої Орди. Скільки 
тепер в Україні «національних» вишів? 
Менше, ніж Героїв України, чи більше? 
Ну, і що? Чому ніхто не виступає проти 
цієї леґальної корупції? Чому ніхто не 

підписує низку розпоряджень, згідно з 
якими: найкращі університети країни 
дістають автономію разом із демократичним 
механізмом зміни кадрів, розподілу влади 
та свободою академічного життя; інститут 
контролю над науковою діяльністю – ВАК – 
перетворюється на звітно-статистичну, а не 
директивну інституцію; впровадження нових 
підручників і нових кадрів, фінансування 
наукових проєктів здійснюється на умовах 
справжнього, прозорого та публічного 
конкурсного відбору і т.д. і т.ін. Система 
дістає можливості для самовдосконалення, 
корупція зазнає поразки у змаганнях із 
професіоналізмом, а міністерство освіти 
стає лише посередником, який організує 
рівні та прозорі правила гри та контролює 
дотримання законів... Схоже на правду?
 Суспільство, для якого символічна 
реальність була й залишається важливі-
шою за реальність соціяльну, приречене 
ходити по колу із зав’язаними очима. 
Таким суспільством легко маніпулювати, 
а користь від тих жорен, які воно не 
перестає крутити, незаперечна. Ті, хто 
чекає від Табачника – хто з острахом, а 
хто з надією – «деукраїнізації» та повер-
нення в «духовний простір святої Русі», 
мимоволі демонструють, наскільки великою 
залишається залежність суспільства від 
держави. На тлі справжніх проблем, які 
стоять перед системою освіти України, 
міністр Дмитро Табачник – дрібна вели-
чина. Такими ж дрібними є й вимоги, 
пов’язані з його відставкою. Замінити 
«поганого» начальника на «хорошого» 
і розійтися, як це було в 2004 році? Це 
і є той максимум, на який спроможна 
політична опозиція, що ніяк не може 
зрозуміти, чому вона програла вибори?
 Мені, після всього сказаного, якось 
ніяково залишатися осторонь. Тому пропоную 
на знак протесту проти призначення Дмитра 
Табачника міністром освіти та науки в Ук-
 раїні власну програму позитивної, «ор-
ганічної» діяльности. Вона складається з 
чотирьох пунктів: 1) кинути палити «табак», 
хоча б на декілька днів; 2) утриматися від 
хабарів, хоча б на найближчу екзаменаційну 
сесію; 3) сказати начальству «ні», хоча 
б один раз; 4) оголосити вільною від 
сміття лекційну залу, хоча б одну на весь 
навчальний заклад... Особисто я обіцяю по-
чати вже сьогодні з пункту першого, хоча 
не впевнений, що виконаю всі інші...

Володимир Кравченко,
професор, доктор історичних наук,

Харківський національний університет 
імені Василя Каразіна

Без хабарів, начальства, сміття і Табачника

витягти весь ланцюг». Головною фігурою 
в системі освіти завжди був і залишається 
викладач; у високій школі він має бути 
ще й науковцем. Свобода викладання та 
наукової діяльности – фундаментальний 
принцип університетської освіти. Чи 
сьогодні викладач є головною фігурою 
в університеті, чи він залишається, як і 
був, чиновником освітнього відомства? 
Чи він має мотивацію для наукової роботи 
й удосконалення викладання? Чи він 
захищений від бюрократичної сваволі на всіх 
рівнях – від міністра до завідувача катедри? 
Чи він здатен впливати на внутрішню 
політику закладу, де працює? Схоже, ці 
питання мають риторичний характер...
 За роки незалежности в Україні спа-
плюжено самі поняття «університету» 
та «академії». Сотні доморощених «уні-
верситетів» і «академій», ректори яких 
«пробили» це звання, відкриваючи ногою 

переймається тим, щоби перетворити виші 
на повноцінні навчально-наукові комплекси, 
осередки громадянського суспільства, а 
не держпідприємства для підготування 
кадрів для народного господарства? Чому 
громадськість змирилася з існуванням 
такої архаїч-ної структури, як ВАК, що й 
надалі ізолює українську науку від світової 
та плодить безликі, сірі дисертації, при-
чесані під один гребінець? Скільки крадіїв 
чужих текстів викрито, скільки випадків 
відвертого, хамського плаґіяту доведено – 
хоч одного зі злодіїв покарано?
 Уявімо, що завтра Табачник подає у 
відставку, а на його місце призначають 
заздалегідь припасеного «чоловіка Ві-
ри Іванівни» (чи «дружину Івана Вік-
торовича»). Новий міністр – звісно ж, 
людина патріотична, чесна та порядна, 
не обтяжена клановими інтересами, які 
можуть бути сумніви... Тому він/вона 
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прапор, над центром Варшави. Досить 
скоро варшав’яни її  полюбили, 
фотографувалися біля неї – пальма 
прижилася, хоча художниця постійно 
мусила щось з’ясовувати з міською 
владою.
 А ще під пальмою в центрі міста 
відбувалися протести, коли 2005 року 
міська влада не захотіла продовжити 
договору про оренду приміщень старої 
фабрики паперу клубові-ґалереї «Le 
Madame»3, де збиралися ґеї та лесбійки, 
де розташувалися «Партія зелені 

2004», «Порозуміння жінок 8 березня», 
«Асоціяція драма» й багато інших 
організацій, де відбувалися лекції, 
театральні вистави та непередбачувані 
вечірки.
 Колись письменниця й феміністка 
Ізабела Філіпяк слушно заявила, що 
протести медсестер ніколи не могли 
зрівнятися з протестами шахтарів – 
здебільшого сильних мужчин, яких 
влада реально боїться; але 2007 року 
спалахнули загальнопольські страйки 
медсестер за підвищення жалюгідної 
зарплати, і медсестри цього разу не 
скорилися: поставили «біле містечко» 
перед кабінетом прем’єр-міністра, а 
пальма (яку вже хотіли демонтувати, 

бо закінчився строк угоди між містом 
і художницею) одягнула білу шапочку. 
Медсестрам симпатизувала вся Вар-
шава, і в її центрі з’явився видимий знак 
того.
 Під пальмою збиралися марґі-
налізовані соціяльні групи, які набували 
політичної свідомости, а пальма – аб-
сурдна в центрі польського міста – 
набувала щораз більшого політичного 
значення. Пальма стала наочним до-
казом, що право на експресію мають 
різні, навіть нестабільні й незахищені 
суб’єкти, які того реально захочуть. 
Пальма в центрі міста показує «Іншого», 
шукає для нього чи для неї місця, але 
також упорядковує навколишній світ.

 Для мене пальма є втіленням по-
стійного пошуку нових способів спіль-
ного перебування. Способів, які дадуть 
змогу проявитися найбільшій кількості 
осіб та їхніх різноманітних потреб. Люди 
хочуть і мусять бути разом у центрі 
міста всупереч настроям відчуження, 
загрозам непевного майбутнього чи 
відмінностям у сексуальній орієнтації 
та політичних поглядах. От тільки за 
те, щоб це спільне місце було для них 
вільним, доведеться постійно боротися. 
А мистецтво – сфера, де випробовують 
нові якості, і поки їх не засвоїть 
суспільство чи вони стануть частиною 
політики, добре було б, якби й воно 
залишилося вільним.

3 У назві цілеспрямовано вжито займенник 
чоловічого роду: у вільному перекладі – 
«цей пані».


