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Ведмідь на черешнях

Це такий маленький золотий значок, але коли я його пришпилюю на лацкан піджака, 
не помітити його просто неможливо. На запитання, що це, я відповідаю, що це „ведмідь 
на черешнях“. Деколи вже не виникає жодних інших запитань, та коли все ж з’являються, 
то я додаю, що це „ведмідь на черешнях“ з Мадриду, де одинадцять років тому проходив 
саміт Північноатлантичного альянсу. І що на тому саміті нас, Чеську Республіку, а також 
Польщу та Угорщину запросили в НАТО.

Цього запрошення очікували, тому найголовнішим питанням залишалося те, що буде зі 
Словаччиною, на яку у першій хвилі розширення Альянсу також зважали. Однак того разу 
в Мадриді Словаччину від справ відсторонили, оскільки тодішній прем’єр Владімір Мечіар 
керував у Братиславі такими мафіозними методами, що країна навіть була тимчасово 
виключена зі списку демократичних держав. Таким чином, Словаччину було усунено не 
лише з переліку країн, яким у Мадриді запропонувалося членство в НАТО, але навіть зі 
списку тих, кому членство обіцялося в майбутньому – як-от Словенія, Румунія та Болгарія.

Журналістам словацькі дипломати тоді намагалися все представляти у рожевих барвах. 
Мовляв, нічого не втрачено, двері залишаються відчиненими і для Словаччини. Нічого 
втрачено й справді не було, двері залишились відкритими. Але, незважаючи на те, що 
для Словаччини все закінчилось якнайкраще, – Мечіар програв наступні вибори 1998 
року, а уряд прем’єра Дзурінди, що дійсно домагався членства в Альянсі, отримав під-
тримку Вишеградської четвірки, членству Словаччини в НАТО нічого не стояло на пере-
шкоді, і ніхто проти нього не протестував, – тривало все це ще п’ять довгих років.

„Ведмедя на черешнях“ я почав носити на лацкані свого піджака саме в Мадриді, але 
двома роки пізніше. Навесні 1999-го, коли Чеська Республіка, Польща та Угорщина 
дійсно стали новими членами НАТО, стався перший іспит. Цим іспитом виявилася „війна 
за Косово“ – як патетично це іноді називають, або ж „бомбардування Югославії“ – як 
кажуть ті, хто схильний говорити про це зневажливо.

Чехи, нові члени Альянсу, тоді нічим особливо не відзначились. У тому, що в небо над 
Югославією ми не підняли своїх літаків, нам докоряти не можна – жодних літаків, здатних 
вести бойові операції, ми не мали. Гіршим було те, як повелися чеські політики. Вони рап-
том згадали, як сильно люблять сербів і як не люблять США та війни.

Тодішній прем’єр-міністр Мілош Земан називав політиків країн НАТО „трилобітами 
з наповненими кров’ю очима“; голову парламенту, теперішнього чеського президента 
Вацлава Клауса, охопив жах від дій НАТО; а міністр закордонних справ Ян Каван почав 
разом із греками організовувати всередині Північноатлантичного альянсу бунт з метою 
не дозволити НАТО перемогти Мілошевіча та його сербсько-югославську армію, що ви-
ганяла албанців.

Тоді я зробив те, чого ніколи перед тим і опісля не робив. Я переступив свою „журна-
лістську тінь“, склав петицію „Ми в НАТО“ і разом з декількома друзями, що оберталися 
в політичних колах, організував акцію збору підписів. Петицію підписало десять тисяч 
людей, включно з декількома колишніми і тодішніми міністрами, і хоча це не було вели-
чезним успіхом, але, тим не менше, успіхом я це вважаю.

З Чехії озвався сильний голос, який став на бік наших союзників. Мене тоді мало не 
викинули з газети, згодом із Косово виникло багато проблем, але я і досі маю чим пиша-
тися. А щодо „ведмедя на черешнях“ на лацкані піджака, то іноді я заради жарту додаю, 
що це знак перших десяти, що підписали петицію „Ми в НАТО“. Що ж, це не зовсім прав-
да, але було б непогано, якби це було правдою.

Через хворобу матері мого колеги я замість нього їхатиму на саміт НАТО в Бухарест. 
На цьому саміті, попри інше, планувалося оголосити про розширення Північноатлан-
тичного альянсу на схід, у тому числі – й на Україну. Однак Україна не впоралась. Не 
допоможуть їй ані вояки в Іраку, ані те, що на сьогодні вона має один з найпотужніших 
контингентів в силах КФОР та ООН у Косово. Українські політики не зуміли говорити 
одноголосно, „російські“ регіони на сході країни та в Криму і надалі вбачають в НАТО те 
зло, яким його зображала радянська пропаганда за часів комунізму.

У той час, як хорвати, албанці і, можливо, македонці святкуватимуть у Бухаресті, Укра-
їна залишиться осторонь. У наступній хвилі розширення НАТО її не буде. Це помилка, і, 
на жаль, її виправлення забере ще багато часу.

Ніхто з українських колег-журналістів не причепить значок з Бухаресту на свій піджак. 
Втіхою може бути хіба те, що сталося так не через принципові проблеми з українською 
демократією. І що Україна зараз знаходиться в кращій ситуації, ніж Словаччина в 1997-
му. І між іншим, „орлиця з Бухаресту“ (емблема цього саміту) з мадридським „ведмедем 
на черешнях“ взагалі не надається до порівняння.

Лубош Палата, редактор газети „Лідове новіни“, Прага
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обговорювали дві цікаві і важливі справи, 
що безпосередньо стосуються теми, яку ми 
вибрали для цього номеру, а саме – теми 
залежностей і питань, з ними пов’язаних. 
Перша – виправдувальний вирок Верховного 
суду ЧР у справі вирощування коноплі, а друга 
– відхилення нижньою палатою Парламенту т.зв. 
„закону антикурців“. На перший погляд здається, 
ніби обидві події прямо спонукають до куріння 
чого-небудь. Але якщо у першому випадку йдеться 
про крок прогресивний і в певному сенсі корисний, 
то в другому – цього аж ніяк не скажеш. 

Як відомо, на теренах Чехії вирощування 
коноплі заборонено законом і порушення цієї 
заборони трактується як карний злочин. Але 
судді Верховного суду Чехії визнали, що, за 
Конституцією, першочерговим є право людини 
на здоров’я і тому вже вдруге скасували вироки 
судів нижчих інстанцій, чим практично засвідчили, 
що вирощування і вживання маріхуани для 
лікування не є злочином. Варто нагадати, що 
в обох випадках, які потрапили до Верховного 
суду, дійсно йшлося про людей похилого віку, які 
вживали маріхуану як ліки з відома свого лікаря. 

Зате гальмування прийняття „закону 
антикурців“, викликало – та й, зрештою, не 
вперше, адже справа тягнеться вже більше двох 
років – набагато більше зацікавлення і бурхливіші 
реакції. По один бік стоять завзяті курці, власники 
кнайп і тютюнове лобі, по інший – завзяті некурці, 
лікарі, сумна статистика. Перші захищаються 
свободою людини і власників ресторанів, які 
мають право палити, де хочуть і скільки хочуть, 
і самі встановлювати, можна чи не можна курити 
в їхніх власних кнайпах. Другі нагадують, що 
права згаданих вище закінчуються там, де 
починається загроза здоров’ю їхніх співгромадян 
і безпеці держави. 

До чого все це? Звісно, закони, які 
обмежуватимуть куріння, є загальносвітовим 
трендом і рано чи пізно чеські парламентарі такий 
закон змушені будуть прийняти. А якщо вони не 
подбають про це, то про це подбає ЄС і суспільне 
право. Але проблема в іншому – у нашому 
лицемірному ставленні до соціально прийнятних 
форм залежностей: до куріння, яке щороку 
забирає життя сотень тисяч людей, а передусім, 
до алкоголю, який косить не лише узалежнених 
від нього, а знищує цілі сім’ї (а інколи – цілі села). 
Про це і багато іншого матимете можливість 
довідатися у квітневому „Українському журналі“. 

На все добре,
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У вівторок, 4 березня 2008 р. мі-
ністри закордонних справ Польщі та 
України, Радослав Сікорський і Воло-
димир Огризко, парафували договір 
про малий прикордонний рух між 
обома країнами. Підставою для цьо-
го договору є Розпорядження (ЄС) 
№ 1931/2006 від 20 грудня 2006 
р., що встановлює принципи мало-
го прикордонного руху на зовнішніх 
кордонах ЄС і вносить зміни до Шен-
генської угоди.

Договір про малий прикордонний 
рух має дозволити мешканцям при-
кордонної смуги завширшки 50 км 
користуватися спрощеними правила-
ми перетину кордону. Практично це 
означає, що близько 1,5 млн. грома-
дян України з 1545 населених пунктів 
зможуть в’їжджати до Польщі без віз. 
З польського боку малий прикордон-
ний рух охопить близько 800 тис. жите-
лів із 1822 населених пунктів Люблін-
ського та Підкарпатського воєводств.

Після парафування договір буде 
представлено на затвердження Єв-
ропейській Комісії, що відкриє дорогу 
до його підписання, після чого перед-
бачається повна процедура ратифіка-
ції. Це все означає, що момент появи 
в Польщі перших бенефіціантів угоди 
про прикордонний рух, настане ще не 
скоро. Підписання договору плануєть-
ся на кінець березня 2008 р., на час 
візиту польського прем’єр-міністра 
Дональда Туска до Києва.

Польсько-українські переговори 
стосовно прикордонного руху три-
вали дуже довго. Угорщина відповід-
ний договір з Україною підписала ще 

перед своїм приєднанням до шенген-
ської зони, тобто у вересні 2007 р. 
Найсерйознішою проблемою поль-
сько-українських переговорів було пи-
тання медичного страхування учасни-
ків прикордонного руху. В результаті 
компромісу сторони домовилися, що 
громадяни, які перетинають кордон 
в рамках малого прикордонного ру-
ху, будуть зобов’язані викупити стра-
ховий поліс на весь час перебування 
на території сусідньої країни, але не 
менше ніж на 14 днів. Гарантійна су-
ма страхування повинна складати що-
найменше 20 тисяч євро. 

В страхових фірмах, які діють на 
території Польщі, такий поліс коштує, 
залежно від компанії, кілька десятків 
злотих, тобто 15–25 євро.

Трохи статистики
Будь-які зміни правил оформлення віз 
зазвичай супроводжуються деклара-
ціями політиків про те, що новий ре-
жим не матиме негативних наслідків 
для взаємних контактів громадян за-
цікавлених держав. Договір про при-
кордонний рух не був винятком. По-
літики охоче розповідали про його 
значення для розвитку взаємних поль-
сько-українських контактів. 

Чи дійсно цей договір можна вважа-
ти шансом на збільшення інтенсивнос-
ті контактів? Відповідь можна частково 
знайти в статистичних даних.

У 2007-му польсько-український 
кордон перетинали більше ніж 19 млн. 
разів (в обидва боки), причому, як 
свідчить наведений нижче графік, від 
2004 року, коли Польща увійшла до 
ЄС, інтенсивність руху через поль-

сько-український кордон помітно 
зросла. Таким чином, можна вважати, 
що запровадження Польщею віз для 
громадян України восени 2003-го не 
ускладнило суттєво польсько-україн-
ських контактів. 

Варто звернути увагу на те, що на-
ведена тут кількість перетинів кордону, 
об’єктивно не є великою, навіть попри 
її зростання останніми роками. Для 
порівняння: в тому ж 2007 році, поль-
сько-словацький кордон перетинався 
17 млн. разів (тобто майже так само 
часто, як польсько-український), при 
тому, що населення Словаччини при-
близно у 8 раз менше за населення 
України. Одним словом, на теперішню 
інтенсивність руху на польсько-україн-
ському кордоні, безперечно, вплива-
ють зовнішні чинники, серед яких мо-
жуть бути і візи, і катастрофічно мала 
кількість пунктів перетину кордону (їх 
усього 11, а на польсько-словацькому 
кордоні ще до вступу цих країн у шен-
генську зону діяло понад 50 пунктів 
перетину кордону).

Можна припустити, що якби не бу-
ло штучних перешкод на зразок віз чи 
згаданої недостатньої кількості пунктів 
перетину кордону, інтенсивність руху 
наближалась би до тієї, яка спостері-
галася на польсько-німецькому кор-
доні перед приєднанням Польщі до 
шенгенської зони. Польсько-німецький 
кордон краще надається для порівнян-
ня тому, що чисельність населення Ні-
меччини (близько 80 млн.) не різнить-
ся так сильно від чисельності українців, 
як у Словаччині. Польсько-німецький 
кордон у 2007-му перетинався 104 
млн. разів, тобто більш ніж у 5 разів 

Прочинені двері
Про малий прикордонний рух між Польщею і Україною
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частіше, в порівнянні з польсько-укра-
їнським кордоном. На цьому кордоні 
практично не було штучних перешкод: 
від громадян Польщі і Німеччини не ви-
магали віз, кількість пунктів перетину 
була достатньою, принаймні остан-
нім часом в пасажирському русі між 
цими країнами практично не трапля-
лося черг.

Отже, слід очікувати, що інтенсив-
ність руху на польсько-українському 
кордоні буде – в міру зникання пере-
шкод – наближатися до 100 млн. пе-
ретинів кордону на рік.

Статистика ще не відреагувала на 
запровадження нових візових правил 
після приєднання Польщі до шенген-
ської зони. Перших результатів можна 
очікувати влітку, коли польські прикор-
донні служби опублікують дані за пер-
шу половину 2008 року. 

Дані стосовно кількості віз, які що-
річно видають громадянам України 
консульства різних європейських кра-
їн показують, що польсько-українські 
контакти складають значний відсо-
ток загальної кількості контактів між 
українцями і Європейським Союзом. 
У 2006 році Польща видала громадя-
нам України більше ніж 560 тис. віз. За 
цей самий період Словаччина і Угор-
щина сумарно видали близько 260 
тис. віз, а всі країни тодішньої шенген-
ської зони – лише 290 тис. віз, тобто 
не набагато більше половини кількос-
ті, виданої Польщею. Ця статистика, 
з одного боку, добре відображає ви-
нятковий статус Польщі як євросоюзів-
ського сусіда України, з іншого – озна-
чає велику відповідальність Польщі. 
Українці часто формують свою думку 
про стосунки між Україною та ЄС, див-
лячись на Польщу та її стосунки з Укра-
їною. Тому для майбутнього ставлення 
українців до ЄС має велике значення 
те, чи запровадження нового візового 
режиму після приєднання Польщі до 
шенгенської зони стане новою серйоз-
ною перешкодою в доступі українців 
до Європейського Союзу.

Значення договору 
З точки зору мешканців Польщі, які 
можливо хотіли б відвідати Україну, 
щойно парафована угода не має жод-
ного практичного значення – нічого 
не полегшує, нічого не ускладнює. Від 
самого початку стосунків між Поль-
щею та незалежною Україною поля-
ки їздять в Україну без віз. В 90-ті ро-
ки це відбувалося на основі окремих 
двосторонніх договорів, згодом – від 
вересня 2005 року – на підставі од-
ностороннього рішення українського 
уряду про скасування віз для громадян 

країн Європейського Союзу і деяких 
інших (наприклад, Швейцарії, США, 
Канади, Японії, тощо).

Інакше ця справа виглядає з укра-
їнського боку. Дедалі тісніша інтегра-
ція сусідів України (Польщі, Словач-
чини, Угорщини, Румунії) з Європей-
ським Союзом спричиняє дедалі біль-
шу закритість цих сусідів на контакти 
з Україною. Це проявляється, зокре-
ма, в ускладненні візових процедур та 
у вимогах, які звичайним громадянам 
дедалі складніше задовольнити.

До осені 2003 р. діяв польсько-
український договір про безвізовий 
рух. У 2003-му цей договір замінили 
іншим, який запроваджував візи для 
громадян України. Україна погодила-
ся не вводити у відповідь візи для гро-
мадян Польщі, завдяки чому польські 
візи для українців були безкоштовні. 
Наведені вище статистичні дані що-
до руху на польсько-українському 
кордоні демонструють, що українці 
швидко адаптувалися до нових умов 
і правил, а візи не стали серйозною 
перешкодою в польсько-українських 
контактах. Достатньо легко можна бу-
ло тоді отримати багаторазову, довго-
строкову візу, чим громадяни України 
користувалися дуже часто. Статистика 
прикордонної служби не реєструє гро-
мадянства осіб, що перетинають кор-
дон, але інші дослідження показують, 
що більшість із згаданих 19 млн. пере-
тинів кордону здійснювали громадяни 
України.

Вступ Польщі до шенгенської зони 
пов’язаний з подальшим загострен-
ням візового режиму для українців. 
Візи стали для більшості платні (звіль-
нення з оплати стосується лише деяких 
категорій громадян), крім того, значно 
складніше отримати довгострокову чи 
багаторазову візу.

У світлі тих даних варто здавати со-
бі справу з того, що договір про малий 
прикордонний рух не вирішить про-
блеми серйозного обмеження досту-
пу українців до Польщі (як і до Євро-
пейського Союзу). Прикордонний рух 
– це лише прочинення дверей, які, по 
суті, закриваються. Варто працювати 
над тим, щоб ці двері не закривалися 
щільно, а парафовану щойно угоду не 
можна трактувати як заміну інтенсив-
ної праці, кінцевим результатом якої 
повинно бути повне скасування шен-
генськими країнами віз для громадян 
України. Лише тоді контакти між Укра-
їною та ЄС будуть розвиватися з при-
родною інтенсивністю, пропорційно 
до бажань та рівня економічного роз-
витку всіх сторін.

Йоанна Конєчна, Варшава
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Зоя Сходу
У стильній кам’яниці, в одному 

з найвелелюдніших місць Варшави 
знаходиться „Зоя“ – унікальна га-
лерея, орієнтована на Східну Євро-
пу, де відвідувач шукає інспірації та 
матеріали для наступних виставок. 
Грецькою „Зоя“ означає життя. Зоя 
– це також ім’я художниці, творами 
якої розпочала діяльність галерея.

„Значення мистецтва в житті, як 
і сенс самого життя, важко описати – 
їх варто також показувати, – каже за-
сновник галереї Даріуш Жуковський. 
– Показувати зокрема те, що важко 
побачити з вікна квартири, залу, гале-
реї. Вийти назовні, поза власні межі. 
Побачити, що роблять інші – поза 
кордонами країни. Показувати мис-
тецтво зі Східної Європи. Нав’язати-
и діалог, розмову, співпрацю – як 
у житті“. Отже, першою була Зоя Лу-
цевич, молода художниця з Мінська зі 
своїми небанальними картинами на 
шибах автомобілів. Шиби ці оживали, 
починали жити власним життям і влас-
ною пам’яттю про місця, де побували, 
повз які промайнули скороминущі по-
дії, рефлексії, пам’яттю чиїхось думок. 
Крізь ці шиби проглядалися зовніш-
ні й внутрішні краєвиди – краєвиди 
доріг, краєвиди душі художниці. На 
них збереглися віддзеркалення делі-
катних силуетів тварин, рослин, гео-
метричних фігур, які втягують глядача 
в інший вимір, дарують іншу оптику 
бачення реальності. Зрештою, саме 
ці шиби спонукали Жуковського від-
крити галерею.

Повільне приручання світу
„Зоя“ на польському ринку мисте-
цтва займає виняткове місце. Це єди-
на польська галерея, яка програмно 
презентує східних художників. „Ми 
знаходимося в центрі Європи, а Захід 
знаємо краще, ніж Схід. Ми хочемо 
пізнати Захід ще краще, а в той же час 
зовсім не цікавимося тим, що, по суті, 
відбувається в нас під боком. – каже 
Жуковський. – Але ж на Сході також 
живуть люди, які займаються мистец-
твом, а не лише політикою. Нормальні 
люди, а не ,інопланетяни‘“. 

„Зоя“ – це також галерея, яка 
шукає. Приміряє різні артистичні 
темпераменти, різні теми, різні мис-
тецтва – професійне, народне, місь-
ке... Тут зовсім поруч експонуються 
іронічні роботи Владиміра Цеслера 
та Сергєя Войченка, рафінована 
графіка Бессалиги, Нікішина, Селі-

ханова й Радзивілька, народні ма-
катки з Підляшшя і „vlepki“ – тобто 
вуличне мистецтво в чистому вигля-
ді. Галерея організовує міжнародні 
пленери. Часом сама буває „схо-
дом“ для артистичних ідей, які на-
пливають, наприклад, з Німеччини.

Спостерігаючи за черговими про-
ектами „Зої“, важко позбавитися  
враження, що ми самі беремо участь 
у відкриванні мистецтва, яке насправ-
ді знаходиться десь дуже близько, по-
руч. Мистецтва так близького, що ми 
його зазвичай просто не помічаємо. 
Незбагненного, дивовижного, папе-
рово-картонового, шматтяно-виши-
ваного, ніби щойно вийнятого з нашої 
повсякденності і піднятого до найви-
щих тональностей.

Думати і відчувати
Після Зої Луцевич була Ґеорґяна Коз-
ма з Румунії та її „Відкритий секрет“. 
Вручну виготовлений папір, а на ньо-
му – майстерно виконані знаки, сим-
воли, ключі до пізнання глибин митця, 
глибин людини. Вони є провокатив-
ним запитанням, кинутим у напрямку 
глядачів: „Ви зможете відшукати ці 
ключі? Ви зумієте ними скористати-

ся? Ви маєте в собі стільки волі, аби 
зважитися на естетичну полеміку 
з художницею?“ Зрештою, майже всі 
виставки в „Зої“ змушують публіку до 
пізнавального зусилля. Це один із фе-
номенів цієї галереї. Вона не вимагає 
від своїх гостей якоїсь надзвичайної 
теоретичної підготовки, але зате при-
мушує думати, відчувати і... – дивити-
ся. Дивитися уважно, зосереджено, 
усвідомлено. Як, скажімо, у випадку 
Цеслера та Войченка – двох худож-
ників з Мінська, які крім ефектної, до-
тепної графіки, мальованих анекдотів 
і жартів, роблять „лубки“, повертаю-
чи світові старий, забутий, базарний 
„лубок“ і зводячи його до рангу мис-
тецького твору. „Лубок“ колись був 
„звичайною картинкою“, дешевим 
мальовидлом, яку ще до половини ХХ 
століття можна було купити в крамни-
ці чи на ярмаркових ятках... „Лубок“ 
був чистим відбиттям реальності, час-
то з писаними коментарями до неї. 
З коментарями, які вміли бути шедев-
ром самі по собі. Цеслер та Войченко 
перетворюють „лубки“ на своєрідний 
діалог із сучасністю, користуючись 
старою мовою, щоб описати, а мо-
же й дистанціюватися від поточних 
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речей, щоб подивитися на них злегка 
примруженим оком. 

Подібне відбувалося і з виставкою 
старих підляських макаток. Вони за-
висли в „Зої“ минулого року на при-
вітання весни. І відразу викликали 
контроверзи. Дехто називав їх кічем, 
дивуючись, що щось таке може опини-
тися в галереї та ще й у центрі Варша-
ви. Інші були поблажливими. А ще інші 
клеїли мудрі етикети на кшталт „село-
арт“ чи „народний поп-арт“. Тим не 
менше, виставка віддала шану най-
простішому і найщирішому мистецтву, 
що виникло з внутрішньої, справжньої 
потреби творити.

Сакрум і... гепенінг
З одного боку – високе мистецтво, 
з іншого – провокація. З одного боку 
– білоруська графіка, з іншого – вули-
ця і село. Де закінчується експозиція 
і починається життя? Кордони стерто. 
Особливо це було помітно на вистав-
ці „Vlepkі“, де експонувалися малень-
кі малюнки-наліпки, що з’являлися 
у варшавських трамваях та автобу-
сах, дотепно, часто в абсурдистській 
манері коментуючи ще абсурднішу від 
них реальність. „Vlepki“ знайшли своє 
місце в „Зої“. Так само, як знайшли 
там своє місце й митці, які свого часу 
вийшли із субкультури графіті, перей-
шовши згодом до олійного живопису, 
скульптури, реклами чи інсталяцій.

Поруч із вуличним мистецтвом зна-
йшлося місце і для мистецтва сакраль-
ного. На виставці „Дорога до ікони“ 
презентовано твори дипломованої 
художниці Ганни Домбровської та 
Анджея Хмєловського, який не має 
художньої освіти, а його ікони є ре-
зультатом власних пошуків і власно-
го зрозуміння сакрального. „Людина 
має можливість зустрітися з красою, 
істиною, святістю саме через створен-
ня й аналізування ікони“, – кажуть ар-
тисти і разом досліджують таємницю 
Джерела Найвищих Цінностей.

„Зоя“ разом із білоруськими мит-
цями підготувала велику програму 
„Мінськ Мікст“, у рамках якої відбу-
валися виставки, покази, літературні 
презентації, і навіть декілька музичних 
концертів. Зрештою, музику в „Зої“ 
завжди приймають з радістю, бо на 
думку Даріуша Жуковського, з музи-
кою легше привернути увагу. Особли-
во в такому непростому завданні, як 
промоція абсолютно некомерційного 
мистецтва на мистецькому ринку, яко-
го в Польщі практично не існує.

Анна Коженьовська-Бігун,
Варшава

Кілька тижнів тому чеський суд вперше в сучасній історії прийняв об-
винувальний вирок у справі фіктивного шлюбу. На три місяці умовно із 
річним випробним терміном засудили двадцятип’ятилітню чешку, яка за 
винагороду 1000 фунтів взяла шлюб із громадянином Пакистану. Цікаво, 
що двоє цілком незнайомих людей зареєстрували свій фіктивний шлюб 
в українському Донецьку. Причина вибору проста. Україна – найближча 
країна до ЧР, в яку громадяни Пакистану можуть без особливих перешкод 
потрапити. 

Відразу після шлюбу пакистанець зажадав у консульстві ЧР візу для 
в’їзду на територію ЧР на підставі об’єднання сім’ї, яку отримав без про-
блем і з якою міг вже спокійно виїхати у Чехію. Вже тут, у відділі поліції для 
іноземців, він подав заяву на тривале перебування. Адже саме з цією метою 
він і укладав шлюб, так само, як багато інших іноземців до нього. Але цього 
разу історія отримала цілком інший розвиток. Молодята не зауважили, що за 
цей час у Чехії дещо змінилися правила гри і, передусім, закони. Поліція дуже 
швидко з’ясувала, що подружжя разом не живе і робити цього не збирається. 
В результаті чешку було засуджено, а пакистанця – депортовано. Та на цьому 
справа не закінчилася. Цікаво, що, оскільки шлюб було укладено в Україні, 
чеський суд анулювати його не міг. Так що подружжя наразі дійсне і залежа-
тиме лише від українських інституцій, як вони до цього поставляться. 

Ще до середини минулого року укладання фіктивного шлюбу для чесько-
го громадянина не було пов’язане з жодним ризиком. У найгіршому випад-
ку – фіктивного нареченого чи наречену могли депортувати. Але з 12 липня 
минулого року допомога у необґрунтованому (незаконному) перебуванні на 
території ЧР вважається карною справою і підлягає покаранню. 

До того часу суди і поліція ставилися до фіктивних шлюбів досить поблаж-
ливо. Ніхто не перевіряв, чи подружжя живе разом, тим більше, ніхто не пи-
тав, – як у голлівудському фільмі „Зелена карта“, – якою косметикою корис-
тується жінка чи чоловік. Хоча про фіктивні шлюби і пов’язані з ними незаконні 
перебування на території знали всі. Часто траплялися дуже кумедні ситуації. 
Про одну з них мені розповідав знайомий суддя. Відомий місцевий бомж хо-
тів після певного часу (читай: після отримання права на тривале перебування) 
розлучитися зі своєю в’єтнамською дружиною, але оскільки її ніколи не бачив 
і не знав її імені, то у заяві про розлучення зажадав у суду розлучити його... 
з його тестем. У чому суд, звичайно, допомогти йому не міг.

Декотрим фіктивний шлюб ускладнив життя значно більше, ніж могли собі 
раніше уявити. І мабуть, дуже пошкодували, що не зачекали п’ять років і не 
отримали право на тривале перебуваня легально, а захотіли його отримати 
швидше і „простіше“. Як, наприклад, у випадку елегантного і ерудованого си-
ньоокого громадянина Росії, який після трьох років такого шлюбу також за-
хотів розлучитися із громадянкою ЧР ромської національності. Та розлучення 
ускладнилося, оскільки у судовому залі цей пан вперше довідався, що під час 
шлюбу дружина йому народила двох карооких дітей. А за чинними закона-
ми, саме він був їхнім батьком – так одноразова оплата за допомогу при 
отриманні легального статусу після розлучення перетворилася на регулярні 
щомісячні  аліменти на двох дітей. Із часткою іронії можна сказати, що якби 
новий закон діяв вже у його випадку, то він би охороняв не лише Чеську Рес-
публіку, але частково також і незаконно перебуваючих на її території інозем-
ців. Принаймні від аліментів.

До речі, діти – наступна можливість отримати дозвіл на тривале перебуван-
ня. Поширений передусім між в’єтнамською громадою. Іноземець визнає, що 
він є батьком якоїсь дитини і на підставі цього має право на таке ж об’єднан-
ня сім’ї. А довести, що він не є біологічним батьком дитини можна лише на 
основі аналізу ДНК, якого без дозволу задіяних осіб робити не можна. Та й, 
зрештою, закон у цьому випадку зважає передусім на дитину, для якої не так 
важливо, чи в неї біологічний чи адоптивний батько. Головне, аби хтось про 
неї піклувався. Цікаво, як з цим боротиметься поліція і закони ЧР?

Ленка Віх, Прага

Фіктивні шлюби 
чехів у Донецьку

9
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в д о м а  н а  ч у ж и н і

Ріта Кінлерова – чеська перекла-
дачка сучукрліту, яка з однаковим 
захопленням розповідає про свою 
пристрасть до окремих українських 
авторів та критикує недоліки їхніх 
колег. Р. Кіндлерова закінчила 
українську та новогрецьку філо-
логію, працювала викладачем на 
Кафедрі україністики в Карловому 
університеті, нині працює в Інституті 
тоталітарних режимів у Празі. В її 
перекладі чеською мовою вийшли 
твори О. Забужко („Polní výzkum 
ukrajinského sexu“, 2001; „Sest-
ro, sestro“, 2006), Ю. Винничука 
(„Haličské příběhy“, 2004) та збір-
ка українських казок — „Pohádky 
Olexy Dovbuše“ (2005). Останнім 
часом з іншими чеськими пере-
кладачами завершує роботу над 
антологією українських оповідань, 
яка мала б вийти друком у червні 
цього року.

Як ти взагалі добралася до україніс-
тики?
Через США. В 1992–1993 роках 
батько викладав там в університеті 
і ми переїхали на певний час до Аме-
рики. Хотіли відвідувати католицьку 
церкву, але американські католицькі 
храми виглядають, як пожежні депо, 
тому ми й почали відвідувати греко-
католицьку парафію. І саме її віруючі 
мали на мене найбільший вплив у сен-
сі потягу до українського.

До того часу в тебе контактів з україн-
цями не було?
Були, звичайно. В батька було багато 
знайомих українців з Чехії ще до ви-
їзду. Між ними була й родинна прия-
телька – лікарка Дутко, яка мене вчи-
ла основ музики.

Це все твої знайомі, а родинних 
українських коренів в тебе немає?
Абсолютно ні. Є лише німецькі та ав-
стрійські. Ще в дитинстві, коли я жила 
за Прагою, недалеко від нас мешка-
ла одеситка, яку я певною мірою вва-
жала своєю бабусею. Мені було зро-
зуміло, що вона розмовляє з якимось 
акцентом, але не більше. Натомість 
найбільший вплив мали на мене все 
ж американські українці. Крім однієї 

бабці, яка знала по-українськи три– 
чотири слова, вони вже не володіли 
українською.

Отже, Україну ти сприймала не че-
рез мову?
Радше через культуру. А щодо укра-
їністики, то ще перед виїздом в США 
я хотіла вивчати візантологію. На 
жаль, коли ми повернулися, спеціалі-
зацію закрили. Тому я вирішила за-
йнятися наступниками візантійської 
культури, поступила на українську 
та грецьку філологію, а в результаті 
опинилася біля сучасної української 
літератури.

Чому перекладати ти почала саме 
з Оксани Забужко?
Це сталося цілком випадково. 
В 2000-му році я була на празькому 
Світі книги (книжковий ярмарок – І.Ґ), 
де познайомилася з цікавою жінкою і 
видавцем – Марією Хржіпковою, яка 
презентувала там фінську поетесу. 
Я розговорилася з нею, запропону-
вала вислати уривок „Польових до-
сліджень“, і згодом вона погодилися 
видати цю книгу. Правда, тоді я не 
усвідомлювала, яке це шаленство. 
Я ж книгу сприймала як читач, а не як 
філолог чи перекладач. Над перекла-
дом я сиділа десять місяців, відставив-
ши вбік всю іншу роботу...

Однак через п’ять років ти знову взя-
лася перекладати Забужко.
Це було в період, коли я переклада-
ла казки про Довбуша. Я просто ма-
ла гарні стосунки з видавцями і мені 
вдалося вмовити їх видати „Сестро, 
сестро“.

Як книга пропагувалася в Чехії?
Майже ніяк. Не відбулося – усупе реч 
нашій угоді з видавцем – жодного лі-
тературного читання. Після публіка-
ції видавництво поставилося до книги 
цілком байдуже, швидко переорієнту-
вавшись на „Код да Вінчі“ Дена Брау-
на та інші посередні книги.

Це правда, що Забужко для першого 
перекладу висилала тобі словники?
Так. Тлумачного словника в Слов’ян-
ській бібліотеці не було. Вона переда-

вала словники через чеське консуль-
ство. У цій справі нам суттєво допоміг 
Чеський центр у Києві. 

Чи мали українські автори нагоду по-
рівняти твої переклади з оригіналом?
Хіба що Винничук, який трохи орієнту-
ється в чеській, тож міг переклад про-
читати. Але йому це байдуже. І За-
бужко байдуже теж.

А як сприймають ці переклади чеські 
українці, тобі відомо?
Нещодавно я довідалася, що безліч 
моїх українських знайомих у Чехії чи-
тають російські детективи. З львівсько-
го Книжкового Форуму я привезла 25 
книжок, ще одну коробку з книгами 
віддала на збереження чеському кон-
сулу, довелося залишити в знайомих 
купу одягу та черевики, аби лишень 
мати місце для книжок. В празькій 
біб ліотеці, крім кількох подарованих 
мною книжок, нічого сучасного не-
має.

З твоїх перед- та післямов до пере-
кладів відчутні ентузіазм, симпатії 
до автора і української культури за-
галом. З іншого боку, ти пишеш, що 
попри багатолітній досвід українську 
для себе лише відкриваєш...
Це моє натхнення триває. Після двох 
з половиною років праці я нарешті за-
вершую антологію українського опо-
відання. Гадаю, це буде грандіозна 
справа. Адже остання збірка україн-
ських письменників вийшла в Чехії ще 
1956 року. Це ж у голові не вклада-
ється! Я й сама не знаю, чому це ро-
блю, коли з українського боку немає 
жодного зацікавлення. Йдеться не про 
фінансову підтримку чи авторську до-
помогу з перекладом. На це мені на-
чхати. В цьому мені допомагає Забуж-
ко. Інші ж автори часто не завдають 
собі труду навіть відповісти на мейл, 
не кажучи вже, що біографічні довід-
ки про них, їхню бібліографію мені 
доводиться вишукувати на польських 
сайтах. Забужко іронізує, кажучи, що 
це напевно мій діагноз – безнадійні 
спроби комунікувати з українськими 
інтелектуалами. А щодо видавців, то 
я не розумію, навіщо вони розміща-
ють на своїх сайтах контактні адре-
си, якщо не реагують на мейли ані 
англійською, ані навіть російською. 
В особистих розмовах я перекона-
лася, що їх цікавить не так просування 
своїх авторів на закордонний ринок, 
як сума прибутку. Їм важко пояснити, 
що в Чехію їздять західні видавці, і що 
це вигідний плацдарм для поширення 
інформації.

Ріта Кіндлерова:

„В перекладі найважче 
пережити його до кінця“
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Гадаєш, західних видавців можуть 
зацікавити українські автори?
Якраз нещодавно мені зателефону-
вав знайомий, до якого звернулися 
голландці, зацікавлені в українських 
авторах, які не знали, до кого їм звер-
нутися. В інтернеті неможливо знайти 
короткі анотації чи інформацію про ав-
торів бодай поганенькою англійською. 
З власного досвіду знаю, що є і пись-
менники, які не бажають, аби хтось пе-
редавав їхні контакти „чужим“ особам. 
Мені закидають, що я перекладаю ли-
ше Забужко, але, як то кажуть, – чому 
ні, якщо вона зі мною співпрацює? 

Вважаєш, жінка-перекладачка може 
краще передати оригінал „жіночої“ 
авторки, ніж чоловік?
Не думаю, хоча більшість „жіночих“ 
авторок перекладають жінки. Можли-
во, не в останню чергу й тому, що „жі-
ноче“ письмо їм ближче, і вони краще 
в ньому орієнтуються. Так, власне ка-
жучи, є і в моєму випадку. Але знаю 
і чудові переклади північної поезії, на-
писаної жінками, а перекладеної чо-
ловіками. Що ж до прози, то потрібна 
достатньо велика міра емпатії чолові-
ка-перекладача, щоб йому вдалося 
вловити всі нюанси і виразити їх „жі-
ночою“ мовою.

Чи маєш ти досвід поетичного пере-
кладу?
Це парадоксально, але власне з пе-
рекладів поезії я і починала. У ву-
зі я перекладала Б. І. Антонича. Але 
ці переклади не подобалися викла-
дачам. Закидали мені, що порушую 
норми традиційної слов’янської поезії, 
чим майже відібрали в мене бажання 
займатися перекладом. Врятував ме-
не лектор новогрецької мови, якому 
я переклала декілька творів Антони-
ча, і його вони зворушили. Найбільше 
я перекладала з української та чесь-
кої на новогрецьку. Кілька перекладів 
чеських поетів (Главачек, Сайферт, 
Ґеллнер, Незвал) та українських (Ан-
тонич, Карманський, Кримський, 
Лепкий) було опубліковано в Греції. 
На новогрецьку я переклала й пісен-
ні тексти, як – от пісні „Пікардійської 
терції“, тексти Карла Крила, народ-
ні пісні. Згодом переклала Антонича 
чеською. Найбільше мене зачарува-
ла його невизнана збірка сакральної 
поезії, яку вважаю одним з найгарні-
ших зразків рецепції середньовічного 
бароко в модерній українській поезії.

Як ти думаєш, наскільки важливо, 
щоб перекладач був світоглядно 
близький до автора оригіналу?

Як на мене, то я б не могла робити ре-
чі, які мені не подобаються. Останньо, 
коли чеський журнал „Labyrint“ про-
сив мене взятися за переклад Іре-
ни Карпи, я відмовилася. Я очевидно 
виросла з таких текстів. Крім того, на 
мою думку, тексти цієї авторки адре-
совані дуже незначному колу читачів.

Як би ти прокоментувала письмо 
наймолодшої генерації українських 
авторів?
Жінки-авторки є достатньо цікаві. Со-
фійка Андрухович, наприклад. Їй ще 
потрібно виписатися й дозріти, але 
вона, безперечно, вміє писати. Дуже 
добра проза Тані Малярчук. 

А як виглядає ситуація з переклада-
ми чеської літератури українською 
мовою?

В Україні немає порядного богеміста. 
Можу згадати хіба Юрія Винничука 
і його переклад Грабала. Але навіть 
критики зійшлися на тому, що це біль-
ше Винничук, аніж Грабал. Щоправ-
да, книга розпродалася. Проблема 
в тому, що українські видавці хочуть 
співпрацювати лише з престижними 
чеськими партнерами, не маючи на 
це достатніх підстав.

Україну ти регулярно відвідуєш впро-
довж ось уже 15 років, і не можна не 
згадати твого інтерв’ю в „Поступі“, 
де ти досить критично висловилася 
про своє перебування у Львові. Гада-
єш, таких „гуртожитських“ житлових 
умов неможливо зустріти в тій-таки 
Празі? 
Спочатку я трохи переживала, як від-
реагують мої львівські знайомі. І була 

С п і л к у в а л а с я  І в а н а  Ґ р е ш л и к ,  П р а г а  |  Ф о т о :  а р х і в  Р і т и  К і н д л е р о в о ї
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здивована, коли почула: „От, наре-
шті хтось сказав правду!“. Натомість 
у Празі – навпаки: деякі українці пе-
рестали зі мною вітатися. В 96-му 
я справді перші дні у Львові пропла-
кала від шоку. І якби в гуртожитку Літ-
ньої школи україністики мене не під-
тримали поляки, я, напевно цілком 
зламалася б.

Через що? 
Просто там крім пари бляшанок кон-
сервів, контрабандного туалетного 
паперу та чеського кетчупу нічого не 
було. А грілися ми біля плитки, яку нам 
дала вахтерка. Однак тішило у Львові 
те, що вистачило зустріти Неборака, 
як він відразу запросив на якесь літе-
ратурне читання, одне з другим якось 
поєдналося, і завжди було де погуля-
ти. А в Києві, скажімо, коли людина 
хоче піти на джаз, мусить знати, кому 
дзвонити, коли їй захочеться в театр – 
дзвонити треба комусь іншому. Нор-
мальних інформаційних пунктів там не 
знайдеш, хоч як би хотілося.

Ти сама щось пишеш?
Тільки щоденник.

Іноді від перекладацької праці до 
власного писання – дуже близько...
Так? Ну, не знаю. Коли людина пере-
кладає, вона шукає сама себе, власні 
слова, способи самовираження. Пе-
реклад – це майже розвага, така со-
бі пригодницька подорож. Пошуки по-
трібного слова іноді тривають довше, 
аніж власне переклад. Наприклад, 
Забужко притаманний такий широ-
кий тематичний діапазон, що пере-
кладаючи, я мусила консультуватися 
з рибалкою, психіатром і садівником. 
Довелося піти і в аптеку, де після до-
кладного пояснення способу вживан-
ня певних ліків, мені було складно пе-
реконати фармацевта, що я потребу-
вала лише інформацію для перекла-
ду, а жодні ліки мені не потрібні.

Від кого ти отримала найбільшу по-
хвалу стосовно перекладів?
Від австрійських перекладачок, які 
в своїй роботі використовували ро-
сійський, польський, болгарський та 
чеський переклад „Сестро, сестро“ 
і сказали, що чеська версія була най-
краща.

Що для тебе в перекладі найважче?
Дожити до кінця. (Сміх) І ще, коли не 
маю можливості обговорювати пере-
клад з автором. 

Словацькі (чи польські?) 
ґуралі в Україні

Якби колись „Український журнал“, 
що видається в Празі для українців 
Чехії, Словаччини та Польщі, оголо-
сив пошук етнічної громади, що була 
б водночас пов’язана з усіма цими 
країнами та ще й з Україною, то пер-
шою такою громадою могла б стати 
спільнота чадецьких ґуралів. Чому? 
Дуже просто: батьківщина цієї етно-
графічної групи – район міста Чад-
ца (Словаччина), точніше – долина 
верхньої течії ріки Кісуці, неподалік 
Чеського Тєшина, на чесько-словаць-
ко-польському пограниччі. Вважають 
вони себе поляками, а кілька тисяч 
чоловік їх ось уже понад 200 років 
проживають в Україні – в Чернівець-
кій області.

Доля чадецьких ґуралів нагадує 
долю карпатських русинів-українців. 
Як і Закарпаття (зрештою, як і будь-
який прикордонний регіон), чадецька 
земля разом зі своїми мешканцями 
впродовж історії побувала під вла-
дою різних господарів. Словацькі іс-
торики твердять, що на цій землі до-
мінував словацький етнічний елемент, 
польські, звичайно ж, – що польський. 
Майже всі, проте, погоджуються, що 
до заселення чадецької землі спричи-
нилися словацькі, польські та волоські 
хвилі колонізації (при чому о. Степан 
Пап у своїй „Історії Закарпаття“ дово-
дить, що учасниками волоської хвилі 
були пастухи-русини, а не румуни). 
До цього ще можна додати, що ґу-
ралі, мешканці польсько-словацького 
прикордоння по обидва боки Карпат, 
з давніх-давен жили по сусідству з ру-

синами (лемками), теж по обидва бо-
ки Карпат. Ґуралі (що про них в Украї-
ні кажуть, ніби вони є польським від-
повідником наших гуцулів) мають ще 
й виразну регіональну самоідентифі-
кацю. Польські історики вважають, 
що в чадецьких ґуралів – на відміну від 
решти ґуралів, що мешкають у Слова-
ччині – „все було і є польським, бо 
з Польщі їх рід“, а їх матеріальна 
й духовна культура тотожні культурі 
ґуралів з околиць Вісли та Яблонкова 
у Польщі… 

Ще у 1800 році, користуючись ство-
реною австрійською владою можли-
востю переїзду з перенаселеного на 
той час чадецького краю, група ґура-
лів переселяється до Східної Галичини, 
де оселяється в околицях Бережан (су-
часна Тернопільська область). Тут вони 
живуть до 1945-го, хоча ще в 1806–
1819 роках частина ґуралів з-під Бе-
режан переселяється на Буковину до 
своїх співвітчизників, що переїхали ту-
ди з Чадци в 1803-му.

До Буковини ж ґуралі потрапили 
так. З переходом цього регіону під 
владу Австрії в 1774-му, там почало 
розвиватися склодувне виробництво, 
для якого потрібно було багато дров. 
У 1793-му на Буковину приїжджають 
богемські німці – лісоруби та склоду-
ви. А 1803-му туди з околиць Чадци 
виїжджають декілька сімей лісорубів-
„словаків“, а насправді – ґуралів. Як 
побачимо далі, плутанина з етнічним 
визначенням чадецьких ґуралів продо-
вжуватиметься і на новій батьківщині. 
Поселяються ґуралі на Буковині в селі 
Гута Красна, заснованому щойно пе-
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ред тим німцями в буково-дубовому 
Красному лісі (на північ від сучасного 
Красноїльська Чернівецької облас-
ті). Село стало німецько-ґуральським. 
З часом ліс навколо села було ви-
рубано, і в 1815-му році, неподалік, 
у Чудинському лісі, засновується но-
ва гута (склодувне виробництво). Тоді 
ж Гуту Красну стали називати Старою 
Гутою. В селі працюють польські вчите-
лі (школа була відкрита ще в 1816-му) 
і священики, що дало змогу наприкін-
ці ХІХ ст. деяким австрійським ученим 
нарікати, мовляв, польські вчителі та 
ксьондзи „спольщили словаків“. Але 
за переписом 1900 року саме поль-
ську мову назвали рідною 194 меш-
канці села (ще 923 назвали рідною ні-
мецьку, 51 – румунську і 48 – руську). 
Між світовими війнами, коли Північна 
Буковина належала Румунії, Стара Гу-
та отримала назву Crasnişoară Veche, 
у радянський час – Стара Красношо-
ра Сторожинецького району, хоча 
місцеві жителі частіше вживають назву 
Стара Гута. В 1940-му, вже за часів 
„перших Совєтів“, німці з цього села 
виїхали до Німеччини. Ґуралі залиши-
лися. Разом зі своєю давньою розмов-
ною мовою, разом із костелом Матки 
Боскої Болєсної, з традицією смажити 
на Різдво після Св. Меси барана на 
майдані біля костелу, всім миром за-
пиваючи його гарячим глінтвейном… 
До речі, Стара Гута – єдине в Черні-
вецькій області село, більшість насе-
лення якого (70 %) складають поляки.

Окрім Старої Гути, чадецькі ґуралі 
жили на Буковині в кількох інших селах. 
Це, зокрема, – Нижні Петрівці (в селі 
діє „польський ансамбль пісні й танцю 
ґуралів чадецьких“ „В’янечек“), Бани-
лів-Підгірний, Тереблече Чернівецької 
області (в цьому селі є фольклорний 
колектив „Долина Серету“). В 1834–
1842 рр. частина ґуралів переселяєть-
ся звідти в Південну Буковину (зараз – 
територія Румунії), до сіл Poiana Micului 
(Мала Поляна), Soloneţul Nou (Новий 
Солонець) і Pleșa (Плеша).

…Із постанням Чехословаччини та 
Польщі після розвалу Австро-Угорщи-
ни Чадца залишилася в Чехословаччи-
ні. Словаки (чи, радше, чехословаки) 
не визнавали існування в себе поль-
ської меншини, рівно ж, як поляки не 
визнавали існування словацької діа-
спори в Польщі. В листопаді 1938-го 
до Польщі від Чехії відходить Заолзя 
(частина Тєшинського краю), а від Сло-
ваччини – 45 кв.км чадецького краю. 
В 1939-му, навпаки: вже Словаччина 
повертає собі чадецькі землі, ще й сло-
вацькі війська вступають на польську 
частину Спішу та Орави… 

В міжвоєнний час у Румунії, в По-
яні Мікулуй з’являються чехословацькі 
вчителі, які засновують там школи для 
„сполонізованих словаків з-над Кісу-
ці“. В результаті такої пропагандист-
ської роботи близько третини ґуралів 
зголошується до словацької націо-
нальності. І коли після ІІ Cвітової війни 
проводилася акція з репатріації ґура-
лів до Польщі, де їх поселяли надто 
вже далеко від рідної чадецької Сіле-
зії – аж на західних теренах („землях 
здобутих“) – частина їх поїхала не до 
Польщі, а до Чехословаччини. Поль-
ський дослідник вважає, що голов-
ною причиною переселення до ЧСР 
було не словацьке самоусвідомлення 
буковинських ґуралів, а факт, що на 
той час Польща і Румунія вже були 
комуністичними країнами, а Чехос-
ловаччина – ще ні. До Польщі ж після 

Другої світової з української Буковини 
виїхало 3 тисячі осіб, а з румунської 
– ще 2 тисячі.

Ті, що залишилися, живуть в Україні 
й надалі. Ґуралі є членами чернівецько-
го Товариства польської культури імені 
Міцкевича, в жовтні 2003-го вони від-
значали 200-ліття прибуття на Букови-
ну перших поселенців, причому відзна-
чали гучно: з народними піснями, запа-
люванням ватри-„оґніска“ на полонині. 
Цікаво, чия це традиція – польська, 
словацька, українська, румунська, гу-
цульська чи суто ґуральська?..

Володимир Пукіш, Анапа

Автор висловлює подяку п. Марекові 
Копровському (м. Ченстохова, Поль-
ща) за надані матеріали.

КИЇВ 
та інші міста України

від 6 690 крон
МОСКВА від 3 390 крон

БАКУ  від 7 890 крон

ШАНХАЙ від 9 700 крон

ДЕЛІ від 12 900 крон

ПЕКІН від 14 900 крон

БАНГКОК від 16 400 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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Згадані „сватання“ Петлюри 
з Пілсуд  ським зі зрозумілих причин 
обурили не лише галичан, але також 
викликали розкол у політичних колах, 
об’єднаних навколо обох державних 
діячів. Окрім того, вони спричинилися 
до полеміки в Празі. Вже за два місяці 
до підписання квітневого договору 
у Варшаві досвідченим спостерігачам 
було зрозуміло, до чого йде; Флоріан 
Заплетал зазначав, що деякі союз-
ники Петлюри пропонують полякам 
і нашу Рутенію. Ця новина, хоч і була 
пізніше спростована, відображала 
факт, що Польща була зацікавлена 
у спільному кордоні з Угорщиною, 
оскільки – як вірив совєтофільський 
публіцист – у наступному бої з ра-
дянською Росією Чехословаччина 
стоятиме на боці Совєтів проти Поль-
щі. Втім, український політик Лонгін 
Цегельський, який отримав досвід ще 
у віденському парламенті, у реакції на 
твердження Заплетала написав, що 
за передачу Східної Галичини Польщі 
можуть виступати лише авантюристи. 
Крім того, укр аїнці не заперечувати-
муть проти того, аби Закарпаття було 
у складі Чехословаччини, оскільки 
вони надають перевагу спільному 
чехословацько-українському кордону 

(з цього виходив Голубович зі своїм 
проектом федерації Східної Галичини 
та ЧСР навесні 1919 року). Полеміка 
такого роду співвідносилася з не-
легким питанням нової та невідомої 
чехам території у східній частині рес-
публіки. Як незабаром з’ясувалося, 
чеське ставлення до українства мало 
пройти практичним випробовуван-
ням на прикладі Підкарпатської Русі 
– краю, що буквально „впав з неба“ 
до рук Чехословаччини.

„Угро-русини хочуть до нас. Є тут 
організація клерикальна (уніати); 
раніше перебували під мадярським 
впливом. Непробуджені, але хороший 
матеріал. (...) Вони є проти ,українців‘. 
І мають проти себе ,карпаторусинів‘, 
які є слабшою організацією русофіль-
ською, православною. Мали б ми союз 
з румунами. Також і карпаторусини хо-
чуть до нас“, – ділився в листі Едварду 
Бенешу Масарик, який ще перебував у 
Нью-Йорку, кілька днів після виникнен-
ня Чехословацької республіки. Таким 
чином він описав загальні контури 
проблеми, пов’язаної з територією, 
яка знову додавала роботи чехосло-
вацьким владним структурам.

Суперечки між окремими націо-
нальними фракціями проявлялися вже 

за світової війни на американському 
ґрунті, де почала політично форму-
ватися ідея чехословацької Підкар-
патської Русі. Ще у 1917 році ніхто не 
задумувався про відрив Угорської Русі 
від Угорщини. З розвитком подій на 
фронтах, а отже, і міжнародної ситуа-
ції, з’являлися також інші альтернативи 
– співіснування в Росії після перемоги 
більшовиків, навіть кокетування з не-
залежною Україною. Американська 
національна рада угро-русинів, що 
була заснована у липні 1918 року 
в м. Хоумстед у Пенсільванії під керів-
ництвом молодого адвоката Григорія 
Жатковича (який тоді був юристом 
концерну „General Motors“), вимага-
ла повної незалежності русинських те-
риторій, як альтернатива, допускався 
союз із співплемінниками Галичини та 
Буковини. І лише тоді, коли президент 
Вільсон висловив побоювання з при-
воду реакцій інших держав, Жаткович 
зосередив свої зусилля на автономії 
в рамках іншої країни (не виключав 
і Угорщину). Масарик у „Світовій ре-
волюції“ підбивав підсумки так: „Аме-
риканські русини на чолі з Жатковсь-
ким були проти напрямку російського 
та православного, через православ’я 
відмовлялись також від українців, але Б
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були і проти галицьких малорусів... 
дотримувались правопису історично-
го, чим відрізнялись від українців“.

Про те, що існували й інші погляди, 
ніж ті, що нині офіційно приймаються, 
свідчать і спогади активіста проросій-
ської орієнтації Петра Гаталака, напи-
сані в 30-х роках. Автор вважав, що 
„угро-русини“ не відважились би самі 
виступити проти Австро-Угорщини, 
і тому шукали союзників серед від-
важніших галичан та буковинців. Зре-
штою, означення „угро-русини“ було 
відкинуто, оскільки воно пов’язувало-
ся з Угорщиною, тому виграла назва 
„карпаторусини“, що відображала 
руське походження, однак з терито-
ріальною специфікою. План самостій-
ної України та співіснування в ній у цій 
секції не був прийнятий, враховуючи 
життєву залежність української держа-
ви від німців та австрійців, у випадку 
котрої до того ж очікувалось імовірне 
падіння, що загрожувало би існуван-
ню карпатських русинів.

Після рекомендацій Вільсона русини 
стали членами Центральноєвропей-
ської унії – Союзу пригноблених на-
родів Центральної Європи, головою 
якого був Масарик. Після переговорів 
обох лідерів, на зібранні Русинської 
народної ради 12 листопада 1918 
року в м.Скретон була прийнята ре-
золюція, що відображала прагнення 
русинів приєднати Підкарпатську Русь 
до Чехословаччини за умов, що вона 
залишиться автономією, матиме свого 
губернатора, парламент, адміністра-
цію та суди і буде охоплювати всі угор-
ські території, заселені русинами (які 
знаходились переважно на теренах 
Словаччини). У плебісциті, який відбув-
ся ще у листопаді 1918 року, з 1089 
русинських делегатів 67 відсотків про-
голосувало за приєднання „Рутенії“ до 
Чехословаччини, 28 % висловилось за 
приєднання до України, менше 2 від-
сотків – за повну незалежність країни, 
менше одного відсотка – за включення 
до складу Росії, і така ж частина – за 
об’єднання з Угорщиною або ж, відпо-
відно, з Галичиною.

Система поглядів на теренах самої 
Підкарпатської Русі тільки-но по-
чинала розвиватись. Після розпаду 
Австро-Угорщини русини організо-
вували у багатьох місцях зібрання 
народу, а у містах виникла ціла низка 
т.зв. народних рад – перших політич-
них суб’єктів. З них потім виникли 
Пряшівська, Ужгородська та Хустська 
народні ради. Однак вони мали роз-
дільні погляди на те, з якою державою 
вони бажають пов’язати майбутнє 
свого краю.

В Хусті Центральна українська рада 
братів Юлія та Михайла Бращайків 
оголошувала у січні 1919 року про 
нахил до України, допоки ці плани 
не стали ілюзією по мірі просування 
більшовиків та поляків українськими 
теренами. Ужгородська рада напо-
лягала на вимозі автономії в рамках 
Угорщини, а народна рада в Пряшеві 
на чолі з доктором Антоном Бескідом 
(у минулому – депутатом угорського 
парламенту, а згодом – губернато-
ром Підкарпатської Русі) погодилася 
з висновками американських русинів. 
Допоки ця рада вірила у відновлення 
царського режиму, вона виступала за 
союз з Росією. Пізніше, після контактів 
з чехами та словаками, рада змінила 
свою позицію, і в січні висловилась за 
об’єднання з Чехословаччиною. Втім, 
вона вимагала, щоб до Чехословаць-
кої республіки були приєднані також 
частини польської Галичини, населені 
лемками.

8 травня 1919 року в Ужгороді 
відбулось сполучення всіх трьох на-
родних рад у Центральну народну 
раду, яка висловилася за приєднання 
Закарпаття до Чехословаччини. Об-
ласть пережила ще короткий період 
турбуленцій, пов’язаних з кінцем іс-
нування старої Угорщини. Угорський 
уряд прем’єра Мігала Каролі у грудні 
1918 року в співпраці з Ужгородською 
радою угорських русинів оголосив ав-
тономію для Підкарпаття як „Руської 
землі“. В часи Угорської республіки 
рад мадярські військові частини про-
никли і на закарпатські території, де 
почали проводитись численні заходи 
соціалізації, що стикались з опором 
місцевого населення (наприклад, за-
снування сільськогосподарських коо-
перативів та мобілізація до Червоної 
армії). Румунське військо тримало під 
контролем східну частину території до 
літа 1920 року; пізніше чехословаць-
ко-румунський кордон, що проходив 
через Мараморош та Угочі, визначив 
Севрський мирний договір від серпня 
1920 року.

Доля Закарпаття була на міжнарод-
ній арені довірена Чехословаччині на 
підставі Версальського мирного до-
говору, а у вересні 1919 року умови 
специфікував Сен-Жерменський мир-
ний договір, згідно з яким Підкарпат-
ська Русь ставала частиною Чехосло-
ваччини як автономний край із влас-
ним парламентом, що мав би мати за-
конодавчу силу в питаннях місцевого 
самоврядування, шкільництва, релігії 
тощо. Кордон між Підкарпатською 
Руссю та Словаччиною був спочатку 
встановлено демаркаційною лінією по 

ріці Уж, остаточно закріплений потім 
у Сен-Жермені; з цим міжнародним 
актом він позбувся характеру лише 
внутрішнього кордону і користувався 
охороною з боку договірних сторін. 
Таким чином реалізувався намір 
президента Масарика, який пішов 
назустріч запропонованому Жаткови-
чем розмежуванню, з прагматичною 
рекомендацією, аби цим зайнялася 
Антанта. Отож, Жаткович вже був би 
ні до чого у справі заперечень з русин-
ського та словацького боку. Кордони 
русинських земель не відповідали 
етнічному розселенню русинів і зна-
чною мірою заходили у Словаччину; 
етнічні словаки, у свою чергу, опини-
лись на півдні Підкарпатської Русі.

Сам Масарик першим застерігав 
перед будь-яким оптимізмом. Респу-
бліка чехів та словаків була наділена 
не тільки національними протиріччя-
ми, але у випадку русинів – просто на-
ціональною загадкою. Про проблеми, 
пов’язані із сусідством з Польщею, 
галицькими українцями та угорцями, 
Масарик застерігав Жатковича ще 
на американських теренах, однак 
останній і попри те вважав існування 
Підкарпатської Русі у складі Чехосло-
ваччини за даних умов як єдину ба-
жану реалізацію русинських амбіцій. 
Масарик не помилявся, коли говорив, 
що все економічне існування зубо-
жілого русинського краю залежало 
від злуки з Чехословаччиною, і що 
в жодному іншому політичному союзі 
його мешканці не мали б можливості 
розвитку. Дослівно казав – ми прагне-
мо не цього, але не можемо відмовити 
в такому проханні. Однак чеське став-
лення до нової території не було без-
корисливим. Чехословацьке політичне 
представництво розуміло стратегічну 
важливість цього східного виступу 
республіки, який приносив державі 
союз з дружньою Румунією, й одно-
часно, зважаючи на чесько-польські 
конфлікти, стояв на перешкоді виник-
ненню польсько-угорського кордону, 
що відбулося б у тому випадку, якби 
мадяри захопили територію карпат-
ських русинів. Цей ланцюг поєднував 
би ЧСР з Румунією та Югославією 
і означав би те, що у німців виникли 
б перешкоди у реалізації їхніх май-
бутніх амбіцій у Східній Європі (пізні-
ше цей союз в рамках Малої Антанти 
був спрямований проти Угорщини 
– прим. Д.С.).



  

Артетерапію до сьогодні вважають 
міноритарною терапією, в порівнянні 
з „класичною“ психотерапією. Чому? 
Так, ви праві. Більше того, це вид тера-
пії, яка по своїй суті є не настільки до-
сконалою, як вербальна терапія, тому 
її досі сприймають лише, як доповне-
ння терапії. 

Що саме це спричинює?
Думаю, що йдеться лише про супер-
ництво між окремими терапевтичними 
течіями. 

В такому разі, чи потребує пацієнт, 
паралельно з артетерапією, якоїсь 
іншої, „серйознішої“, терапії?
В залежності від того, з якою пробле-
мою він до нас приходить. Якщо це 
пацієнт, який вживає психофармацев-
тичні ліки, то тоді важливе й паралель-
не лікування психіатром. Якщо ні, то 
йому допомога ніякого іншого лікаря 
не потрібна.

Якщо говорити про залежність від 
наркотиків, чи можна в загальному 
визначити для неї ефективну форму 
терапії?
Думаю, що у випадку наркоманів будь-
яка терапія дуже складна, тому що во-
ни самі по собі не відчувають потреби 
лікуватися та абстинувати. Їх до цього 
здебільшого змушують обставини. 

Чи може їх до цього спонукати тера-
певт?
Думаю, що так, оскільки артетера-
пія є вдалим засобом, за посеред-
ництвом якого пацієнт має змогу на 
конкретних прикладах бачити кон-
кретні прогресивні результати. Тера-
певт може йому допомогти підвищити 
самооцінку, яка в наркоманів дуже 
занижена, та в рамках абреактивної 

артетерапії навчити хворого працю-
вати з емоціями. 

До якої міри ці пацієнти здатні прий-
няти терапевтову інтерпретацію своїх 
творів?
Я особисто не працюю з інтерпре-
таціями. Для мене важливим є те, що 
говорить пацієнт. Мої інтерпретації не 
дуже важливі, а пацієнт і так не знає, 
що з ними робити. Вважаю, що контакт 
обох базується на тому, аби допомог-
ти пацієнтові просто задуматися.

Існують люди або групи, які цілком не 
надаються для артетерапії?
Думаю, єдиною перешкодою може 
бути, якщо пацієнт сліпий, тоді він, по 
суті, не зможе ніяким чином працювати 
з твором. Тут я би рекомендувала пра-
цювати з глиною, наприклад.

Часто трапляється, що в рамках те-
рапії, внаслідок стагнування терапії 
й відсутності позитивних результатів, 
терапевт або пацієнт резигнує. Чи 
доходить до чогось подібного і в ар-
тетерапії?
Все залежить від артетерапевта та 
його методів роботи. Якщо в нього на-
перед визначений тематичний цикл, 
який він з пацієнтом „опрацьовує“, то 
терапія закінчується після того, як теми 
вичерпаються. Це буває, скажімо, піс-
ля десяти або двадцяти терапій і тоді 
до резигнації, ймовірно, не дійде. Але 
якщо терапевт зосереджений тільки на 
вилікуванні хворого, він минає ціль.

Що, на вашу думку, важливіше — щоб 
артетерапевт був добрим терапевтом 
чи професійним митцем?
Як на мене, це мала би бути людина, 
в якої позитивне ставлення до людей. Ні-
якого спеціального таланту не потрібно, 
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„Проблема залежності 
стосується не окремої 
хворої людини, 
а цілого суспільства“

г о с т і

Карл Юнг був переконаний 
у тому, що серія малюнків пацієнта 
є досконалим засобом для аналізу 
його психічних проблем. Та не 
всім пощастило мати в школі 
симпатичну вчительку малювання. 
Можливо тому чимало людей думає, 
що образотворчим мистецтвом 
займаються лише талановиті та 
виняткові професіонали... Однак 
саме художники були одними 
з перших, хто використав мистецтво, 
точніше артетерапію, у лікувальних 
установах завдяки очевидним 
і переконливим доказам оздоровчого 
ефекту мистецтва. Артетерапія, як 
форма терапії, відносно молода. 
Серед психотерапевтів вона 
мало поширена, оскільки вимагає 
специфічної освіти, яка в Чехії, на 
жаль, ще недостатнього рівня. Крім 
того, люди все ще не звикли довіряти 
своїм „внутрішнім радникам” та 
інстинктам, які активізуються під 
час творчого процесу. Керуватися 
прямою (нерідко „підручниковою“) 
порадою чужої людини, тобто 
психотерапевта, інколи комфортніше 
і менш боляче. 

Дана Пєчова – психотерапевт, 
яка застосовує артетерапевтичні 
техніки при лікуванні залежних 
пацієнтів, бо вірить, що вони можуть 
допомогти людині глибше зазирнути 
у проблему, яка часто спричинена 
підсвідомими механізмами. На 
практиці використовує й метод 
біоенергетики, фокусінг, гакумі та 
Pesso-терапію. Пєчова закінчила 
Інститут артпсихотерапії та психології 
у Празі, Європейську школу 
біодинамічної психології в м. Любек 
(Німеччина). Довгі роки працювала 
на лінії довіри. Живе та працює 
у Празі. 



а якщо він сам займається мистецтвом, то 
це лише плюс. Він мав би любити пацієн-
тів, а не займатися професією для себе. 

Є й такі?
Так, дуже часто можна в допоміжних 
професіях зустріти людей, які роботою 
лікують власні проблеми.

Чому, на вашу думку, серед уза-
лежнених є чимало митців, всупереч 
тому, що мистецтво може стати засо-
бом терапії?
В митця залежність не є первинною. 
Думаю, якщо хтось почне вживати 
наркотики з метою стати митцем, 
то він помиляється. Щоб займатися 
мистецтвом, необхідний талант, а 
узалежнення — вже наслідок життє-
вих обставин, незважаючи на сту-
пінь обдарувань окремо взятої лю-
дини. Щодо митців, то використання 
артетерапії є складною проблемою. 
Адже в них уже є власне письмо і, як 
правило, з ними працювати набагато 

важче, ніж з людьми без мистецького 
таланту.

Багато людей побоюються артетерапії 
через комплекси щодо власних зді-
бностей: не вміють гарно малювати, 
співати, танцювати. Чи може їм тера-
певт допомогти в цьому?
Маю враження, що 90 відсотків клієн-
тів приносить цей страх ще зі шкільних 
років. Все на практиці залежить від ар-
тетерапевта — якщо він почне роботи 
пацієнта коментувати, критикувати 
або оцінювати, то очевидно, що хво-
рий закриється в собі і відмовиться від 
такого методу лікування. 

Що за допомогою артетерапії можна, 
а чого не можна вилікувати?
Я не впевнена, чи ми можемо говорити 
про вилікування. Маю враження, що 
артетерапія вдала техніка, яка може 
допомогти людині зазирнути глибше у 
певну проблему, може висвітлити не-
свідомі пласти. 

Одними з найчастіше використовува-
них технік артетерапії є образотворчі 
способи творення. Це лише тому, що 
завдяки роботам ми найшвидше мо-
жемо виявити патологічні відхилення 
клієнта, чи є й інші причини цього?
Швидше за все тому, що наприклад, 
музикотерапія та драматерапія не вва-
жаються діагностичними методами. Це 
тільки спосіб, як людину „привести до 
себе“, навчити її проявлятися та пра-
цювати в групі. Розрізняємо проектив-
ну артетерапію, в якій терапевт інтер-
претує малюнки, тому що має значен-
ня, де що поміщено на картинці, чи за-
повнена вона або ні, та на абреактив-
ну, де працюється з переживаннями. 

Коли варто, а коли не варто терапев-
тові втручатися в творчий процес?
Безперечно, він не повинен включати-
ся в рамках проективної артетерапії 
— тут він повинен триматися осторонь. 
А в інших випадках все залежить від 
того, чи метою терапії є комунікація 
з пацієнтом або групою, чи спільне пе-
реживання.

Ви практикуєте й специфічний вид 
терапії Pеsso, тобто терапії, основа 
якої ґрунтується на тому, що в кожній 
людині закладено генетичний код, 
який визначає, з якими людьми і які 
ситуації вона повинна пережити, 
щоб „просунутися вперед“. Який код 
у собі найчастіше носять узалежнені? 
До чого їх залежність найчастіше при-
водить?
Це для мене найважче запитання 
і я дуже часто над ним думаю. Осо-
бисто я вважаю, що проблема залеж-
ності стосується не лише окремої хво-
рої людини, а цілого суспільства. Маю 
враження, що люди, які вдаються до 
наркотиків, намагаються у такий сво-
єрідний спосіб знайти духовність жит-
тя. На якусь мить їм, напевне, вдається 
зазнати чогось подібного, але згодом 
вони розчаровуються, або ж стают-
ь залежними. Йдеться й про те, що 
ми орієнтовані занадто матеріально, 
живемо споживацьким способом жит-
тя. Суспільство більше переймається 
кар’єрою, а не духовністю. І таким 
чином втрачаються традиційні людські 
контакти, певні ритуали життя. 

Чи можна помилятися в інтерпрета-
ціях?
Само собою. Якщо терапевт інтерпре-
тує чиюсь роботу, не знаючи цієї люди-
ни, то може завдати пацієнтові великої 
шкоди. 

С п і л к у в а л и с я  І в а н а  Ґ р е ш л и к ,  П р я ш і в - П р а г а  |  Ф о т о :  І в а н а  Ґ р е ш л и к
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Тема: 

коли не вставляє
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Я особисто такий, що більше люблю горілку. Не в сенсі більше за 
все на світі, а в сенсі, що коли вже мус, то волів би її. Тим часом укра-
їнські і близькі до них літературно-мистецькі кола віднедавна косить 
певна пошесть: люди (серед них – не буду показувати пальцем – кіль-
ка моїх близьких приятелів) зав’язують з алкоголем. Але не з травою. 
Бо трава, стверджують мої приятелі, набагато приємніша і не така 
шкідлива, як горілка. Причому, вони це стверджують навіть у відповідь 
на пропозицію випити чаю або кави. Ні, кажуть мої приятелі, трава 
набагато приємніша і не така шкідлива... І забивають косячок.

Оскільки мої уявлення про медицину є ще туманнішими, ніж про 
шляхи подолання косовської проблеми, то на тему переродження 
забавки у звичку, а звички – в залежність (яка, своєю чергою, може 
бути психологічною, а може й фізіологічною) я краще помовчу. Це 
з наукового погляду. Але з погляду суто людського можна припустити, 
що цілком незалежних істот на цьому світі знайдеться небагато. Хіба 
би декотрі східні монахи, які, повертаючи Творцеві Його дари, звіль-
няються від усіх пристрастей і ходять просвітлені з віниками в руках, 
щоб, не дай Буддо, на стежині від пагоди до нужника не роздушити 
якусь комашку. Хоча, якщо подумати, то й вони трохи узалежнені від 
своїх віників.

І це мене – як українця – не може не тішити. Серйозно. Бо якби 
я знайшов хоч один приклад справжньої незалежності, то від спо-
глядання нашої вербально-бутафорської мені б залишалося тільки 
розпачливо накласти... ну, якщо й не руки на себе, то принаймні со-
бі в штани. А так я розумію, що незалежність – це просто словесний 
міраж, яким політики всіх країн дурять заблуканий у пустелі життя 
електорат. Бо яка країна є незалежною? США? Дайте спокій: одного 
товариша Усами бен Ладена виявилося достатньо, щоб Америка са-
ма перевела тисячі своїх установ на тюремний режим. Не хотіли за-
лежати від британської корони – узалежнитеся від арабської чалми. 
Чи, може, старий добрий Євроколгосп, незалежну думку якого щодо 
європейської інтеграції України путінська Росія одним обертом газо-
вого крану перевертає на 180 градусів? А може, незалежною є сама 
Росія? Оце вже точно ні: Росія, хоч вона і вдає, ніби цього не знає, 
узалежнена від своїх запасів нафти і газу значно більшою мірою, ніж 
решта переляканого світу. А будь-які запаси мають схильність закінчу-
ватися. Тож не ми, але орієнтовно наші внуки, певно, доживуть до ча-
сів, коли на території нинішньої Росії замість одного дня незалежності 
святкуватиметься зо двадцять.

Тепер – про погане. Як ми вже з вами домовилися, бути залежним 
від якоїсь речі – це ще не біда. Біда – бути залежним від багатьох ре-
чей одночасно. І тут, ясна річ, знову виникає тема України. Перебира-
ючи в пам’яті відомі і невідомі широкому загалові приклади, я доходжу 
таких висновків. По-перше, сидячи на чомусь одному (лише на горілці 
або лише на траві, або навіть лише на героїні), людина іноді може до-
жити до ста років, зберігаючи відносно світлий розум і безвідносно 
творчу потенцію. По-друге, те, на що людина присідає, пояснюється 
не так особливостями того, на що вона присідає, як особливостями 
самої людини. Хтось може ціле життя пити горілку і не узалежнювати-
ся від неї, але скуштувавши раз гашиш, втягнутися назавжди. А хтось 
– прямо навпаки.

Так, а до чого тут Україна? А до того, що ми, на відміну від нормаль-
них, вічно примудряємося залежати від усього разом: від турків і тата-
рів, від Америки й Росії, від ЄЕП і ЄС, від газу і помаранчів, від стану 
здоров’я Ющенка і стану, перепрошую, душі Януковича... Закрада-
ється підозра, що нам у принципі все одно, від чого залежати – аби 
залежати. Синдром залежності – так би я назвав нашу національну 
хворобу, і боюся, що медицина проти неї безсила.

Олександр Бойченко, Варшава

Синдром 
залежності
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Особливе поширення наркотики ма-
ють у великих промислово розвинених 
містах. В Україні це Миколаїв, Кривий 
Ріг, Дніпропетровськ. Не відстає від них 
і Київ. Згідно з даними наркологічної 
служби м. Києва на 01.01.2007 р., 
кількість офіційно зареєстрованих хво-
рих на розлади психіки та поведінки 
внаслідок вживання наркотичних речо-
вин становить 9393 особи. Понад 80 
% тих, хто вживає наркотичні засоби 
в м. Києві, це переважно люди віком від 
18 до 28 років. Кількісне співвідношен-
ня чоловіків і жінок становить 6 до 1.

Серед районів міста найбільша 
кількість хворих із наркотичними про-
блемами у Дніпровському – 1741 
(51,7 на 10 тис. населення), Деснян-
ському – 1429 (41,4 на 10 тис.), Свя-

тошинському – 1168 (37,6 на 10 тис.) 
районах. Це так звані спальні райони. 
Найменше хворих із наркотичними 
проблемами у районах, де активно 
працюють з дітьми районні Центри 
здоров’я, збережена чи відновлюється 
інфраструктура спортивних та фізкуль-
турних закладів: Дарницькому – 813 
(27,3 на 10 тис.), Шевченківському 
– 736 (27,1 на 10 тис.), Печерському 
– 200 (19,2 на 10 тис.) районах. За 
даними Дарницького РУВС МВС Укра-
їни у м. Києві, завдяки праці тренерів та 
лікарів Дарницького Центру здоров’я, 
кількість правопорушень, здійснених 
дітьми та підлітками в мікрорайонах 
„Рембаза“ та колишнього радіозаво-
ду Дарницького району, знизилася 
в останні роки в три рази. Хоча все ще 

залишаються діти невизначеного віку 
біля станції метро „Дарниця“, які нюха-
ють хімічні випари і безмежно радіють 
якимось своїм уявним світам.

Загалом наркоманія – це психічне 
і фізичне узалежнення від психотроп-
них речовин. Можна виокремити три 
стадії наркоманії. Якщо на першій 
стадії вживання наркотиків виникає 
спочатку психічна залежність, то на 
другій до неї вже додається і фізична. Із 
збільшенням часу вживання наркотиків 
зростає і доза, яку необхідно ввести 
в організм, щоб досягнути відчуття ком-
форту. На третій стадії чітко прослідко-
вується повна моральна і соціальна де-
градація, наркоман перетворюється на 
інваліда, який може померти будь-якої 
миті. Проте мало хто із тих, хто вживає 

Проблема поширення і вживання наркотиків в Україні набуває 
з кожним роком все більших розмірів і з такими темпами 
незабаром може перерости у проблему національного масштабу. 
Адже, як відомо, наркотики вживають переважно люди 
молодого віку і, підсівши на них у віці до двадцяти років, дуже 
часто ледве доживають до тридцяти. Отож, гинуть молоді люди 
репродуктивного і працездатного віку, а для нашої країни, яка 
переживає період старіння населення і вимирання, це загрозливо.

Реквієм за мрією
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наркотики, доживає до третьої стадії. 
Як правило, вони помирають раніше. 
Смерть настає як внаслідок передо-
зування, так і через зараження крові 
або виникнення інших інфекційних за-
хворювань, що можуть передаватися 
через використаний шприц. Нерід-
кісними є й випадки, коли наркомани 
покінчували життя самогубством.

Існує багато різновидів наркотичних 
речовин, які викликають залежність. 
Загалом їх можна класифікувати так: 
опіати, каннабіоїди, амфетаміни, 
„екстазі“, галюциногени, інгалянти 
(токсикоманічні речовини), барбіту-
рати, транквілізатори та хінолітичні 
речовини.

До першої групи – опіатів – належить 
найвідоміший наркотик – героїн, крім 
того, сюди належать макова соломка, 
ацетильований опій, опій-сирець та 
метадон. Дія такого наркотику триває 
шість-дванадцять годин. Каннабіоїди 
представлені марихуаною та гашишем. 
Діяти ці наркотики починають через 15 
хвилин і ця дія може тривати кілька го-
дин. Серед амфетамінів в Україні най-
частіше вживають ефедрон, первітин, 
ефедрин. Їх вплив триває від двох до 
дванадцяти годин. „Екстазі“ – це група 
синтетичних наркотиків-стимуляторів, 
які мають форму різнокольорових 
пігулок або капсул. Галюциногени 
представляють ЛСД, псилоцин та пси-
лоцибін, які містяться у грибах-по-
ганках. Токсикомани для отримання 
ефекту психічного сп’яніння нюхають 
випари препаратів побутової хімії 
(фарби, розчинники, клей, бензин) та 
інгаляційних анестетиків (диетиловий 
ефір, хлороформ тощо). До барбіту-
ратів належать ті лікарські речовини, 
що використовуються у медицині, як 
снодійне, а до транквілізаторів – ліки, 
що покликані знижувати у пацієнтів 
стан тривоги, страху, психічну напру-
женість, а також ті препарати, що ви-
користовуються для лікування хвороби 
Паркінсона. 

Перші спроби вживання наркотич-
них і психотропних речовин, як прави-
ло, відбуваються у компанії ровесників 
та друзів. Завжди знаходиться хтось 
„просунутий“, хто вже спробував 
гашиш чи марихуану чи щось інше, 
і гордо повідомляє про це одноліткам, 
заслуговуючи у них відразу авторитет 
(чи підтверджуючи його) і повагу тим, 
що перейшов якусь уявну межу чи 
піднявся на якусь, знову ж таки уявну, 
сходинку. А далі вже черга за рештою 
друзів, які прагнуть здобути прийнятне 
місце серед ровесників, заслужити їх-
ню повагу та схвалення. От тому часто 
й спробують „косяк“, щоб не подума-

ли, що слабак чи малий, який ще не до-
ріс до такої дорослої справи, як куріння 
травки. Досить часто такі групи, які 
полюбляють „бавитися травкою“ вини-
кають у тих районах, де молоді нічим 
зайнятися і от щоб заповнити вільний 
час і водночас відчути щось нове (що 
дасть їм примарне відчуття розвитку) 
вони спочатку перебиваються „неви-
нним“, на їх думку, курінням травки, 
від якого, насправді, буває дуже важко 
відмовитись.

У Києві також користуються по-
пулярністю синтетичні наркотики та 
„екстазі“, які вже стали просто-таки 
атрибутом молодіжного середовища, 
його невід’ємною характеристикою. 
Це зумовлено поширенням нічного 
клубного життя. Виникла потреба 
в якихось стимуляторах, які б дозволя-
ли бути у формі тривалий час і сприяли 
отриманню „кайфу“ від такого прове-
дення часу.

Загалом аж ніяк не можна говорити, 
що до вживання наркотиків схильні 
якісь певні прошарки населення. 
Дуже часто наркоманами стають 
люди із благополучних сімей. Батьки 
у такій родині часто не надають осо-
бливої уваги тому, що дитина почала 
вживати наркотики чи то через те, що 
їм особливого діла немає до того, як 
проводить їхнє чадо свій вільний час 
(вважаючи, що їх головне завдання по-
лягає у тому, щоб нагодувати, одягнути 

і щоб дах був над головою), чи то тому, 
що вважають це за іграшку, властиву 
певному віку. А потім може трапитися 
так, що, зрозумівши серйозність вжи-
вання наркотиків, спочатку побоюють-
ся звернутися у наркологічні служби по 
допомогу, щоб не отримувати зайвого 
розголосу, а потім вже буває запізно. 

Практично неможливо позбутися 
фізичної і психічної залежності від нар-
котиків без спеціального кваліфікова-
ного лікування. Стаціонарна допомога 
наркологічним хворим у Києві нада-
ється: діагностично-детоксикаційною 
клінікою „Крок“, лікувально-реабіліта-
ційною клінікою „Віта“, стаціонарною 
терапевтичною спільнотою „Маріїна 
школа“, кризовими наркологічними 
відділеннями „Лівобережне“ та „Пра-
вобережне“. Також у Києві спільно 

з Київським центром соціальних служб 
для молоді працює в цілодобовому 
режимі інформаційна консультативна 
соціально-наркологічна приймальня. 
В процесі проведення безкоштовної 
реабілітації та ресоціалізації нарко-
логічних хворих беруть участь також 
громадські організації – клуб взаємо-
допомоги „Еней“, клуб Анонімних Ал-
коголіків, клуб Анонімних Наркоманів.

Слід також зауважити, що в Украї-
ні вживання і поширення наркотиків 
переслідується законом. Тому ті, хто 
підсів на голку чи на „колеса“ всту-
пають у латентне протистояння із цим 
законом і з більшістю суспільства за-
галом. Отже, придбати окремі види 
наркотиків можна тільки нелегально. Та 
й коштують вони недешево, а тому ви-
магають значних фінансових вкладень. 
Особливо гостро ця проблема стоїть 
для наркозалежних, які доки не „шир-
нуться“, не можуть навіть дихати нор-
мально. Тому і йдуть на злочини, або 
щоб отримати гроші, або щоб отри-
мати дозу. Життя таких людей набуває 
певної розміреності (але не у найкр-
ащому значенні слова) – знайти гроші 
чи дозу, „ширнутися“, поспати, і знову 
– знайти гроші чи дозу, „ширнутися“, 
поспати... Отож, наркомани випада-
ють із соціального життя і загалом із 
контексту. Вони стають поза всім, чим 
живе звичайна людина. Для них існує 
тільки одна мета – отримати дозу – за-
ради якої вони здатні на все.

Для Києва, як вже і для всієї України 
загалом, суттєвий вплив на поширення 
наркоманії має інтернет, де можна за-
вжди у вільному доступі знайти інфор-
мацію як пронаркотичного характеру, 
так і антинаркотичного. І тут вже питан-
ня в тому, хто на що зверне увагу – на 
інформацію, стимулюючу до вживання 
наркотиків чи навпаки – стримуючу. 
Серед причин наркоманії називають 
також недостатню поінформованість 
населення про наслідки від вживання 
наркотичних та психотропних речо-
вин, а також про непопулярність здо-
рового способу життя серед населення 
загалом і особливо серед молоді, які 
і тягнуть за собою гру з вогнем під 
назвою наркотик. Той солодкий тим-
часовий стан, який настає після отри-
мання дози, дає можливість бачити світ 
і майбутнє у рожевих тонах, відчувати 
неабияку силу і впевненість у тому, 
що рай є і на землі. І не кожен зможе 
в тому раю відчути і почути реквієм за 
мрією.

Для наркоман існує 
тільки одна мета – 
отримати дозу – заради 
якої вони здатні на все.
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Всі тканини й тілесні органи склада-
ються з клітин, а головний та спинний 
мозок складають більше сотні мільяр-
дів нервових клітин – нейронів, при-
чому серед них налічується більше, ніж 
п’ятдесят типів. Саме вони переносять 
інформацію, керують нашим тілом та 
почуттями. Щоб розібратися в тому, як 
працює мозок, насамперед потрібно 
з’ясувати принципи функціонування та 
взаємодії нейронів.

Поворухну я пальцями, чи ні?
Нейрони спеціалізуються на перене-
сені інформації про тіло до різних йо-
го частин. Інформація може бути най-
різноманітнішою, себто інформаційні 
сигнали можна поділити на групи: 
вони можуть містити вольове рішення 
(„поворушу я пальцями і напишу цей 
текст, чи не ворушитиму“), або ж емо-
ції („подобається мені ворушити паль-
цями, чи не подобається“). Нейрони 
складаються з трьох важливих частин: 
клітинного тіла, аксону та дендритів. 
Клітинне тіло містить в собі елементи, 
яких кожна клітина потребує для того, 
аби вижити (наприклад, у клітинному 
ядрі знаходиться ДНК). Аксон, тобто 
„відросток“ нейрону, який немов до-
вгий кабель проводить електричний 
сигнал і переносить його до сусідньої 
клітини. Дендрити – це короткі „паро-
стки“ клітинного тіла, які містять в собі 
рецептори, що своєю чергою запи-
сують сигнали, перенесені аксонами 
інших нейронів. Кожна частина мозку 
спеціалізується на конкретній функції 
(наприклад, на смисловій інформації 
типу „гм-м-м, цікаво, цей ротвейлер 
жує мою литку – як себе при цьому по-

чуваю?“, або згадуванні: „де я цього 
ротвейлера вже бачив?“ і т.п.). Кожна 
частина мозку має власну комбінацію 
нейронів та нейротрансмітерів – хіміч-
них речовин, які здійснюють передачу 
сигналів. Нейротрансмітери вивільня-
ються з аксонів. Їх збирають сусідні 
нейрони, які згодом можуть переноси-
ти сигнал далі.

Впливи трансмітерів
Наркотики впливають на діяльність 
трансмітерів одного або кількох типів, 
а різні трансмітери діють по-різному. 
Наприклад, адреналін активізує тіло: 
розширюються повітроносні шляхи, 
аби передавати м’язам більше кисню; 
підвищується увага й зосередженість. 
Допамін подразнює мозковий „центр 
задоволення“, після чого з’являють ся 
відчуття задоволення й блаженства. 
Сератонін впливає на настрій, здат-
ність учитись і запам’ятовувати; ен-
дорфіни, крім іншого, зменшують біль; 
анандамід включається в процес коор-
динації, душевного спокою, плідності 
тощо. ГАМК-рецептори мають заспо-
кійливий вплив, зменшують біль, оскіль-
ки приглушують процеси, які активізу-
ють інші ней ротрансмітери. Коротше 
кажучи, коли людина вживає наркотик, 
кров переносить його в мозок. Вплив 
окремих наркотиків залежить від не-
йротрансмітерів, які генеруються; час-
тин мозку, в яких ці нейротрансмітери 
знаходяться; і від функцій, що їх ці час-
тини мозку забезпечують. А переваж-
на більшість наркотиків впливає не на 
один, а на кілька ней ротрансмітерів 
одночасно. 

„Центр задоволення“ 
Однією з основних частин мозку є так 
званий „центр задоволення“, найваж-
ливішим нейротрансмітером якого 
є допамін. Саме „центр“ викликає від-
чуття задоволення під час їжі, пиття чи 
сексу. „Центр“ немов винагороджує 
ці поведінки позитивними відчуттями, 
що викликає в нас потребу повторю-
вати таку поведінку знову й знову. За 

Bis repetitia placent 
(двічі повторене сподобається)

Якби ця стаття мала увійти до Вікіпедії, її спокійно можна 
було б назвати „паростком“, оскільки серйозніший аналіз 
даної теми виходить далеко за рамки цього журналу. 
Сподіваюся, короткого огляду буде достатньо. 
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теорією еволюції саме „центр задово-
лення“ відіграє провідну роль у вижи-
ванні окремих тваринних видів. Отже, 
наркотики стимулюють „центр задово-
лення“ у спосіб, подібний до того, як це 
стається від їжі, питва або сексу.

Мозок вміє пристосовуватися. Зв’язки 
між нейронами постійно, в природний 
спосіб виникають та зникають. Те саме 
може відбуватися і внаслідок вживання 
наркотиків, які подразнюють „центр за-
доволення“, викликаючи приємні відчут-
тя. Потяг до наркотику з’являється в мо-
мент, коли людина пригадує ці відчуття 
і хоче зазнати їх знову. 

Коли вже не вставляє
Толеранція до впливу наркотиків мо-

же розвиватися по-різному. Можуть 
виникнути зміни в метаболізмі (печінка 
почне швидше „переробляти“ нарко-
тики), або й у самих нейронах (коли 
до організму регулярно потрапляють 
наркотики, які гальмують генерування 
нейротрансмітерів). Може зменшити-
ся кількість нервових рецепторів, вна-
слідок чого для досягнення однакового 
ефекту потрібна буде дедалі більша до-
за наркотику (наркомани в такому ви-
падку кажуть: „мене вже не вставляє“ 
або „мене вже не кумарить“). Коли 
організм не отримує те, до чого звик, 
ней рони повертаються до нормального 
стану (тобто до стану перед початком 
регулярного вживання наркотиків) не 
відразу. Рецепторів вже надто мало, 
рівень генерування нейротрансмітерів 
надто низький. Мусить минути певний 
час, поки організм звикне до нестачі 
наркотиків, а це призводить до так зва-
ного „абстинентного синдрому“.

За Міжнародною класифікацією 
хвороб 10-го перегляду (Психічні та 
поведінкові розлади, спричинені при-
йманням психоактивних речовин) під 
кодами F10-F19 записано залежність. 
Залежність дефіновано як хворобу. 
Хворобу, для якої типовими є такі симп-
томи: сильний потяг, слабкий самокон-
троль, підвищена толеранція до впливу 
наркотиків, абстинентний синдром, 
продовження вживання всупереч оче-
видній шкідливості, повне занедбання 
інших інтересів. Для того, щоб вста-
новити діагноз залежності, достатньо, 
аби людина відповідала чотирьом кри-
теріям із згаданих шістьох. 

З мого боку це все. Сподіваюся, вам 
не було нудно. І не виникло бажання 
„ширнутися“.

Андрій Ґлиґанич, Братислава
Графіка: Ондржей Бічовський,

арттерапевт

Конопля має право 
лікувати, нагадав суд

На початку березня 2008 року чеський Верховний суд виніс вирок, яким 
скасував попередні вироки обласного і районного судів про покарання жін-
ки у справі вирощування коноплі. 

Поліція і суди діяли за відпрацьованою схемою. Якщо жінка вирощувала 
коноплю і збирала урожай, значить, виробляла наркотик – маріхуану, і за 
це мусить бути покарана. Поліція під час обшуку в неї знайшла спершу 58, 
а згодом ще 12 рослин.

Та Верховний суд звернув увагу на те, що жінка маріхуану не курила для 
кайфу, а лікувалася нею – робила різні настойки, які приймала від виразки 
шлунка. До того ж, з відома свого лікаря. 

Верховний суд виніс свій вирок з підтримкою генерального прокурора 
Чехії, на думку якого, якщо лікування коноплею має позитивний для здоров’я 
результат, на це необхідно зважати, а не прирівнювати хвору людину до 
злочинця.

І це вже вдруге: у 2006 році Верховний суд підтримав чоловіка похилого 
віку, який з маріхуани готував собі мазь, щоб лікувати недуги шкіри.

Богдан Копчак, Прага
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Жінки, які живуть у спокійному та со-
ціально стабільному середовищі; не ма-
ють поважних проблем та конфліктів на 
роботі, і робота ця їх задовольняє; ма-
ють добрі стосунки зі своїм чоловіком 
та батьками – найменше піддані ризику 
стати залежними від алкоголю. Але чим 
меншою є відповідність цим факторам, 
тим більшою є ймовірна схильність до 
випивки.

Багатьох жінок до алкоголізму при-
водить їхня соціальна або економічна 
ситуація. В момент, коли після розлу-
чення жінка стає самотньою матір’ю 
двох дітей, вона потребує якоїсь допо-
моги, щоб з усім цим впоратися. Якщо 
у жінки нема підтримки у вигляді силь-
ного плеча чоловіка, не залишається 
нічого іншого, як шукати допомоги 
деінде – і тут втіхою може стати саме 
алкоголь. Але не варто шукати жінок-
алкоголічок лише серед розлучених та 
самотніх матерів. Дуже часто до цієї 
категорії осіб потрапляють жінки само-
стійні й успішні – наприклад, підприєм-
ці, медсестри, лікарі, вчителі чи навіть 
зірки шоу-бізнесу. В популяції алкоголі-
ків жінки становлять лише одну третину. 
Інші дві третини належать чоловікам.

Роль генів у схильності 
до алкоголізму
Доктор Єлінек – визначний спеціаліст 
у питаннях алкогольної залежності 
– з’ясував, що нащадки алкоголіків ма-
ють аж вдесятеро вищу вірогідність того, 
що також стануть алкоголіками. 

Однак для того, щоб у нащадка з ча-
сом розвинувся алкоголізм, важливою 
є комбінація біологічних, психологічних 
та соціальних факторів.

Зосередьмося зараз на біологічних 
передумовах та їхньому поясненні – на 
генетичну залежність може вплинути 
участь гену, який у мозку контролює 
рецептори, що відповідають за приємні 
відчуття (ендорфінні рецептори). Алко-
голь є одним з найсильніших відомих 

стимуляторів цих рецепторів. Вживання 
алкоголю, таким чином, приносить по-
чуття радості. Більшість людей, які ма-
ють схильність до алкоголізму, мають 
дефектну форму цього гена. Через це 
вони мають менше рецепторів для ра-
дості і, відповідно, мусять вживати біль-
ше алкогольних напоїв, що може спри-
чинитися до виникнення залежності.

Певну роль тут відіграє і психологія. 
Якщо дитина вже відмалечку вдома 
стикається з питтям, або ж їй ніхто не 
забороняє вживати алкоголь, ніхто не 
каже, що пити спиртні напої не можна, 
дитина це сприймає як норму, звичну 
справу. В майбутньому дитина наслі-
дує своїх батьків. Тобто йдеться про 
психосоціальний фактор, що сприяє 
майбутньому розвитку залежності. 

Жінкам достатньо 
коротшого часу і менших доз
Виникнення алкоголізму – справа не 
одномоментна. П’яниця стає алкого-
ліком відповідно до свого віку та пси-
хосоціальних факторів за різний час. 
У випадку 15-річної людини це може 
статися впродовж півроку чи більше. 
В дорослої людини залежність зазви-
чай розвивається роками (приблизно, 
від одного до п’яти років). Утім, зі своєї 
практики я знаю жінку віком 26 років, 
яка потрапила до неврології в катаст-
рофічно занедбаному стані: із майже 
знищеною печінкою та пошкодженим 
алкоголем мозком, який – дещо гіпер-
болізуючи – перетворився на якусь 
розріджену тканину з мертвими нейро-
нами та ще й з епілептичною активніс-
тю. Тому не можна сказати, що алко-
голіки – це лише люди віком близько 
п’ятдесяти років! Алкоголізм є справою 
дуже індивідуальною, але чим швидше 
жінка почне пити, тим вища ймовірність 
виникнення залежності. Узагальнено 
можна сказати, що алкогольна залеж-
ність у жінок розвивається за коротший 
час вживання алкоголю і за менших 

доз алкоголю. Згідно зі статистикою, 
частіше п’ють жінки, у яких чоловік або 
партнер має алкогольну залежність. 
Синдромом порожнього гнізда ми на-
зиваємо стан, коли діти починають 
жити самостійно, жінка важко це пере-
живає, і для неї ймовірність виникнення 
залежності зростає.

Перші ознаки, 
що „щось негаразд“
Першими такими ознаками є зане-
дбання власного зовнішнього вигляду, 
за яким жінка раніше добре стежила 
(одяг, косметика), безлад у помеш-
канні, проблеми з вихованням дітей 
(втрата материнського почуття). Жінка, 
що переховує алкоголь у помешканні – 
в квартирі чи в будинку – навмисно не 
дозволяє чоловікові й дітям прибирати 
вдома, щоб вони раптом не знайшли її 
схованку з алкоголем.

Жінки-алкоголічки набагато актив-
ніше намагаються приховувати та за-
мовчувати свою залежність. Дуже часто 
вони п’ють насамоті. Виглядає на те, що 
жіноче пияцтво суспільством толеруєть-
ся набагато менше, ніж чоловіче, і жін-
ка, що вживає алкоголь, сприймається 
інакше, ніж чоловік-алкоголік.

Якщо чоловік знайде алкоголь (або 
ознаки алкогольної залежності) і за-
хоче розлучитися з дружиною, вона 
параноїдально його підозрюватиме 
(дуже часто – вдавано) в тому, що він 
має іншу, молодшу партнерку, або 
ж намагатиметься переконати в цьому 
своє оточення (дітей, знайомих). Інак-
ше кажучи, вона його психологічно 
шантажуватиме. Можуть також вини-
кати стани нестримного плачу, істе-
рики, втечі з дому та погрози вчинити 
самогубство. 

В термінальній фазі алкоголізму, ко-
ли душа жінки вже деградувала, коли 
вона вже не соромиться пити на людях, 
розумово та емоційно деградуючи, 
вона може бути вульгарною, висміює 

Алкоголізм у жінок
Не секрет, що близько 10 % жінок у Європі вживають 
алкоголь такою мірою, що це завдає серйозної 
шкоди їхньому здоров’ю. Можливо, вам спаде на 
думку, що здорова, психічно врівноважена жінка все 
ж не потребує спиртних напоїв у таких кількостях, 
щоб стати алкоголічкою. І, можливо, у вас виникне 
запитання, чому саме жінки зловживають алкоголем?
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близьких, а найбільше – свого чолові-
ка. Жінки-алкоголічки дуже часто по-
водяться істерично.

На відміну від чоловіків, жінки набага-
то рідше мають проблеми з дотриман-
ням законів. Вони нерідко комбінують 
алкоголь з різними заспокійливими, 
снодійними та болезаспокійливими лі-
ками. Тому ці ліки також становлять для 
них велику небезпеку, і лікарі повинні 
добре зважувати призначення їм таких 
препаратів. 

Як тіло жінки реагує на алкоголь, 
алкоголізм та вагітність
Необхідно відзначити відмінності жіно-
чої та чоловічої фізіології. Жіноче тіло 
містить більшу кількість жирів, має мен-
шу печінку, менший обсяг води в тілі та 
менш активну алкогольдегідрогеназу 
шлунку. Тому жінка швидше напиваєть-
ся і довший час залишається п’яною. 
В жінок швидше розвиваються захво-
рювання печінки, високий кров’яний 
тиск. Загрожують жінці й інші недуги 
– рак грудей, переломи кісток, актив-
ніше розвиваються душевні хвороби. 
Так само як і в чоловіків, у жінок може 
з’явитися алкогольна епілепсія на тлі 
токсично–нутритивного пошкодження 
мозку.

Наступним аспектом є вагітність 
жінки-алкоголічки та вплив алкоголю 
на плід і риси характеру дитини піс-
ля народження. Кожний розуміє, що 
вживати алкоголь під час вагітності чи 
годування грудьми взагалі не рекомен-
дується, оскільки етанол для дитячого 
організму є, фактично, отрутою. Роз-
виток плоду в матці жінки, що вживає 
алкогольні напої, може порушуватися, 
а сам плід – зазнавати ушкоджень че-
рез різноманітні мутації, фетальний ал-
когольний синдром тощо. Після наро-
дження у таких дітей набагато частіше 
виникають порушення навчання, про-
блеми емоційного розвитку, а згодом 
– складнощі в партнерських стосунках. 
Згідно з новими закордонними дослі-
дженнями навіть одноразове вжиття 
алкоголю може завдати шкоди плоду.

Фетальний алкогольний 
синдром (ФАС)
Що приховується під загадковою для 
нефахівця назвою „фетальний алко-
гольний синдром“ (ФАС)? Йдеться про 
затримку росту, розумову відсталість, 
мікроцефалію (маленький мозок та 
деградована форма черепу), довгий 
фільтр (середня частина верхньої гу-
би), опущення повік, вузький очний 

проріз (щілина між верхніми та ниж-
німи повіками), меншу вагу при наро-
дженні, недоношеність, вади серця, ни-
рок і легенів. Алкоголь в рамках свого 
тератогенного впливу може призвести 
до важкого пошкодження форми пло-
ду (з офіційним медичним означенням 
„виродок“).

Ніколи не пізно
Є багато жінок, які почали боротися зі 
своєю залежністю і перемогли. Майже 
ніколи не пізно почати щось робити 
з цією хворобою. Цей шлях довгий, 
але важливий для майбутнього життя. 
Перешкодою часто буває недостатнє 
розуміння з боку близьких або немож-
ливість передати в опіку дітей на час 
лікування. Однак необхідно пам’ятати, 
що через алкоголізм жінка може бага-
то втратити – роботу, друзів і найцінні-
ше – приязнь родини, яка може почати 
соромитися та зневажати її. Згодом 
вона може потрапити до зачаровано-
го кола, з якого вже не вирветься без 
втрат: з алкоголем жити неможливо, 
але і без нього не вдається – алкоголь 
стає „допомогою“ вже назавжди.
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Ефективність шкідливих речовин за-
лежить і від способу куріння. Найменш 
шкідливою є перша затяжка, яка містить 
3,3 % шкідливих речовин, найбільше 
остання – з 17,6 % шкідливих речовин. 
Перехід нікотину з легенів у кров дуже 
швидкий. Вже після 7–15 секунд куріння 
його можна виявити в крові. Отже, його 
вплив на серце, мозок та серцево-су-
динну систему практично миттєвий. 
Шкідливий вплив тютюнового диму на 
організм спричинений великою кількіс-
тю подразнюючих речовин (близько 
4000), майже сто з них є канцероген-
ними. Монооксид вуглецю (СО) з тютю-
нового диму в 200 разів сильніше ніж 
кисень поєднується з гемоглобіном, 
витісняє O

2
 зі зв’язку з гемоглобіном, 

внаслідок чого знижується окислювання 
тканин, звужуються кровоносні судини 
і погіршується кровопостачання тканин 
та органів. Більше того, нікотин є нарко-
тичною речовиною, яка створює про-
блеми при спробі покинути куріння. 
Коли падає рівень нікотину в крові, 
з’являються абстинентні симптоми 
– роздратування, схильність до агресії, 
депресія, погіршується увага та здат-
ність відпочивати, з’являються легкий 
біль голови, підвищений апетит і т.д.

Індивідуальні відмінності
До біологічних факторів, які впливають 
на розвиток залежності, належить 
нікотинова толерантність, генетичні 
впливи та стать. На куріння впливає й 
спосіб, яким нікотин метаболізується. 
Наприк лад, європейці та східноазіати 
метаболізують нікотин по-різному. Ні-
котин ліквідує ензим CYP2A6, ген якого 
може бути або повністю активний, або 
може мати дефектну форму, яка мета-
болізує нікотин повільніше. В такому 
випадку є менша вірогідність, що особа 
стане курцем. Навіть якщо курить, то 
в неї тенденція палити менше сигарет. 
Що стосується статі, то у жінки бажан-
ня закурити з’являється переважно як 
реакція на стресові стани. В порівнянні 

з чоловіками, зв’язок між курінням та 
депресією у жінок сильніший, їм навіть 
важче покинути палити. Цікаво, що по-
тяг до куріння посилюється, коли настає 
передменструальний синдром, тому ро-
зумнішою є спроба покинути цю звичку 
під час овуляції.

Жінки-курці
У розвинених країнах відсоток чоло-
віків-курців знижується, тому тютюнові 
фабрики швидко переорієнтувалися на 
нових потенційних клієнтів – дівчат та 
жінок, для яких спеціально розробили 
атрактивні види сигарет. В багатьох 
країнах (Данія, Англія, Фінляндія) що-
до паління дівчата попереду хлопців. 
Куріння жінок має специфічні ознаки. 
В першу чершу це позначається на зо-
внішності – обличчя худне та жовкне, 
з’являються зморшки. Фізична конди-
ція слабшає, жовтіють зуби, від одягу 
чути неприємний тютюновий запах. 
Та достатньо не курити кілька тижнів 
і ці ознаки зникають, оскільки тканини 
отримують більше кисню. Є ще й інші су-
то жіночі проблеми, зумовлені курінням, 
наприклад, у жінок-курців менопау за 
настає в середньому на два роки рані-
ше, в таких жінок крихкіші кості, а тому 
існує вищий ризик перелому шийки 
стегнової кістки та черепно-мозкової 
травми. Ризик суттєво зменшується че-
рез 1–2 роки після припинення куріння, 
а після 10–15 років некуріння він падає 
до рівня ризику в некурців. Деякі дослі-
дження показують, що в жінок-курців 
в 1,5 рази вища тенденція болісної мен-
струації (dysmenorea). Крім того, в них 
два рази більша ймовірність безпліддя, 
в порівнянні з жінками, які не палять, 
а шанс завагітніти в них нижчий на 10–
40 % на цикл. Чим більше сигарет жінка 
викурить, тим у неї нижчі шанси завагіт-
ніти. Дослідження свідчать, що жінки, які 
перестали курити, змогли завагітніти так 
само швидко, як і жінки, які ніколи не па-
лили. Щодо окремих ускладнень, які мо-
жуть виникнути у вагітних жінок-курців, 

то нагадаю позаматкову вагітність, пла-
центарні ускладнення, прееклампсію, 
передчасний відхід навколоплідних вод, 
недоношенність плоду. Куріння вагітної 
матері надзвичайно негативно впливає 
на фізичний, а згодом і ментальний роз-
виток дитини. Діти жінок, які палять, на-
роджуються з меншою вагою (на 200 г) 
та з меншим зростом (на 1,4 см), ніж 
новонароджені немовлята у жінок-не-
курців. Важливо нагадати, що і пасивне 
куріння може спричинитися до того, що 
матері раніше перестають годувати 
дитину груддю. Більше того, в жінок, які 
курять активно, нижчий рівень гормону 
пролактину, який потрібний для утво-
рення молока і менше вітаміну С, який 
організм змушений витрачати на власні 
потреби і тому в молоко потрапляє 
лише незначний відсоток цього вітамі-
ну. Діти жінок-курців неспокійні, часто 
плачуть, протестують, коли їх купають, 
зате спокійно реагують, якщо їх на руки 
бере хтось посторонній, не рвуться до 
матері. Під час переповивання реа-
гують дуже екстремально (або надто 
байдужо, або надто емоційно), вони 
чутливіші до мокрих пелюшок, а під час 
гри не звертають на батьків уваги. 

Сумні відсотки
Нікотин – четвертинний амін, що по-
ходить з рослини тютюну – Nicotiana 
tabacum. Тютюн – одна з основних 
світових превентабильних причин раку. 
Дослідники наголошують на тому, що 
зміни в споживанні тютюну, алкоголю 
та їжі можуть запобігти далеко більшій 
кількості випадків раку, ніж елімінація 
токсинів в промисловому забрудненні 
та забрудненню середовища газами 
автомашин та діоксинами. В жінок це 
перш за все рак грудей, від якого що-
річно помирає майже 250 тис. жінок. 
В Африці, Латинській Америці та Азії 
ця інциденція низька, в США та Данії 
відсоток захворювань на рак наба-
гато вищий. На рак легенів щорічно 
захворює 900 тис. чоловіків та 330 

Nicotiana Tabacum
Куріння – одна з найпоширеніших у світі токсикоманій. 
Воно є не лише поганою звичкою, а й психосоціальною 
та фізичною залежністю. Ймовірність виникнення 
залежності від нікотину набагато вища ніж від героїну, 
кокаїну або алкоголю. При нерегулярному прийомі 
нікотину залежність виникає в 32 %, при вживанні героїну 
– в 23 %, кокаїну – в 16 %, алкоголю – у 15 % осіб. 

к о л и  н е  в с т а в л я є
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тис. жінок. У чоловіків основною при-
чиною захворювання є куріння (80 %). 
Загалом, у жінок куріння стає в 45 % 
випадків причиною раку легенів, в Пів-
нічній Америці та Північній Європі – аж 
у 70 %. Можна виділити й біологічні від-
мінності, які впливають на виникнення 
пухлини легенів. У жінок утворюється 
більше адуктів канцерогенів, які поєд-
нуються з ДНК, у них більше ферментів, 
які перетворюють хімічні канцерогени 
тютюнового диму на біологічно активні 
речовини. Крім того, в жінок нижча 
ємність виправлення ДНК. Тобто, коли 

жінка викурить одну сигарету, злоякіс-
ний ефект дорівнює двом сигаретам, які 
викурить мужчина. 

Нікотинова замісна терапія (НЗТ) 
та факмакотерапія
У курців, які намагаються покинути па-
ління, проявляються абстинентні симп-
томи, більшість яких кульмінує до 48 
годин. Протягом 3–4 тижнів їхня інтен-
сивність зменшується, а потяг до тютюну 
може тривати й кілька місяців. Подібно 
до інших симптомів абстиненції, цей по-

тяг найменший вранці, а ввечері досягає 
свого піку. Фахівці твердять, що кидати 
курити треба раптово. Існує кілька ме-
тодів, як відвикати курити. Одним з них 
є НЗТ, який полягає в тимчасовому вжи-
ванні нікотину з іншого джерела, а не 
з тютюнового диму. На сьогодні відомі 
два методи НЗТ – жуйка з нікотином та 
шкірний пластир. 

Нікотинові гумові жуйки (Nicorette 
polacrilex gum) містять 2 або 4 мг ні-
котину. Інгаляційна доза тютюнового 
диму підвищить концентрацію нікотину 
в крові аж через кілька хвилин, при-

чому його максимальна концентрація 
настане приблизно до 20 хвилин від 
його прийому. Рекомендується най-
менше три місяці вживати повну дозу 
і поступово її знижувати. Трапляється, 
що в пацієнтів протягом перших тижнів 
вживання жуйки з’являються небажані 
побічні ефекти – біль у роті, біль щеле-
пи, гикавка, обпечений язик, що при-
зводить до того, що курці покидають 
терапію. 

Найефективнішим медикаментом 
в лікуванні залежності від нікотину 

вважається Bupropion (Zyban), який ре-
дукує нікотиновий потяг та абстинентні 
симптоми. Ліки допомагають пацієнтові 
подолати психічну неврівноваженість 
та депресії, які часто з’являються при 
спробі кинути куріння. Лікування мусить 
проходити під наглядом лікаря і в серед-
ньому триває 7–9 тижнів. Якщо курець 
до 7 тижня значно не просунеться 
вперед, варто подумати про закінчення 
факмакотерапії. 

Те, що куріння стає все більшою 
загрозою, підтверджує й Д. Сатчер: 
„Якщо говорити про проблеми охо-

рони здоров’я, не можемо зловживати 
словом ‚епідемічний‘. Проте не існує 
доречнішого слова для того, щоб 
описати 600 відсоткове з 1950 року 
зростання смерті жінок внаслідок раку 
легенів, спричиненого передусім курін-
ням. Отже, у випадку жінок захворю-
вання, спричинені курінням, повністю 
епідемічні“.
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Усі цілком природні спроби людини 
уникнути болю чи самотності, досягти 
відчуття ейфорії, відчути себе компе-
тентнішим, успішнішим часто супрово-
джуються споживанням психоактивних 
речовин, які обіцяють легкий вихід із 
глухого кута, просте вирішення склад-
них проблем, швидке позбавлення 
від болю та страждань. Психоактивні 
речовини впливають на стан людської 
психіки швидко й інтенсивно. Тож ба-
жання зняти неприємні переживання 
простим фармакологічним шляхом 
часто перетворюється на звичку, 
норму, а згодом переростає в гостру 
потребу, позбавляючи нас здатності 
об’єктивно оцінювати ситуацію і само-
тужки вирішувати проблеми. Процес 
виникнення залежності – це процес 
призвичаєння до універсального по-
ведінкового стереотипу чи, кажучи 

простіше, – до втечі від реальності. 
Спочатку цей процес позитивно зу-
мовлений „винагородами“, які дає 
психоактивна речовина. Однак на-
прикінці цього процесу людина завжди 
потрапляє в ситуацію хронічного, про-
гресуючого розладу особистості, про-
явами якого – окрім невпинної потреби 
регулярно приймати психоактивну 
речовину – є втрата контролю над 
своєю поведінкою та деструктивний 
спосіб життя. На початкових стадіях 
залежності бракує стимулів змінити 
узалежнену поведінку, в кінці маємо 
виразну неспроможність змінити її без 
допомоги ззовні.

Синдроми залежності
Дотепер ми говорили про т.зв. „речо-
винні залежності“, тобто залежності 
від вживання речовин, які змінюють 

свідомість, спосіб думання, емоції та 
поведінку людини. Та якщо говорити 
про залежності загалом, не можна за-
бувати й про залежності біхевіоральні. 
Тут ідеться про практики, які впливають 
на наші реакції, думки й емоції в спосіб, 
дуже подібний до впливу психоактив-
них речовин, до того ж із ідентичними 
симптомами, характерними для „за-
лежностей речовинних“. Міжнародна 
класифікація хвороб (МКХ) діагностує 
„синдром залежності“ як сильну по-
требу вживати певну речовину, що 
супроводжується типовими пробле-
мами – з контролем поведінки під час 
вживання (неспроможність припинити 
його чи бодай зменшити дози); з абсти-
нентним станом (коли чергова доза не-
доступна, або коли речовину замінено 
фармакологічним аналогом з метою 
пом’якшення синдромів відвикання); 

„Світ у наші дні переживає драматичні зміни“. Подібними 
фразами радо користаються політичні „лідери“, їх до безконечності 
повторюють ЗМІ, вони, зрештою, є вдячною темою наших розмов. 
Та вистачить оглядового історичного екскурсу, аби усвідомити, що 
драматичні зміни притаманні будь-якому періоду. І право на вибір, 
і відсутність вибору, і стабільність, і хаос – є рівноцінними атрибутами 
реальності. Після Фройдової „туги за задоволенням“, Адлерової „туги 
за владою“ нас, можливо, врятує Франклова „туга за сенсом“. 

Тихі трагедії 
біхевіоральних залежностей
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з необхідністю постійно збільшувати 
дози (для досягнення бажаного ефек-
ту потрібна щоразу більша кількість 
речовини, оскільки тривалий її прийом 
збільшує толерантність організму до 
неї); з непереборною пристрастю до 
вживання речовини (через що усі важ-
ливі справи та інтереси людини посту-
пово втрачають для неї вагу). Більшість 
часу залежного займає пошук нарко-
тика, процес його вживання та чергові 
спроби вилікуватися від залежності. 
Хворий продовжує вживати речовини, 
від яких він узалежнений, попри те, що 
усвідомлює їхню шкідливість і знає про 
можливі наслідки. 

Всі ці критерії використовуються 
в діагностиці „речовинних“ залежнос-
тей, але цілком коректно скористатися 
ними і в контексті залежностей біхеві-
оральних.

„F“ діагнози
За розділом V Міжнародної класифі-
кації хвороб 10-го перегляду (відомого 
як ICD-10 або МКХ-10 – „Психічні та 
поведінкові розлади“), до категорії F-
63 зараховуються розлади звичок та 
імпульсів, для яких характерні повторні 
дії без чіткої раціональної мотивації, які 
неможливо контролювати, і які ігнору-
ють інтереси особи та її оточення. В цю 
категорію входять гемблінг (F 63.0), пі-
романія (F 63.1), клептоманія (F 63.2) 
та тріхітіломанія або ж імпульсивне ви-
дирання волосся (F 63.3). Патологічний 
потяг до закупів – оніоманія (F 63.8), 
міг би в рамках цієї категорії зарахува-
тися до розділу „Інші розлади навичок 
та імпульсів“. Пригадую випадок, коли 
жінка стала залежна від закупів через 
природну потребу забезпечувати ро-
дину і почала потайки позичати гроші 
на „сімейні покупки“: путівки для від-
пусток, „кращі“ школи для дітей тощо. 
Закінчилося все це крахом. Тепер 
родина економить гроші, щоб сплатити 
борги, а пані лікується. Причина таких 
розладів невідома, хоча їх і поєднують 
спільні ознаки на кшталт тієї, що після 
початкової фази напруження завжди 
наступає фаза розслаблення. 

Гемблінг
У славнозвісній монографії „Homo 
ludens“ Й. Гейзинґ доводить, що люд-
ська культура виникає та розвивається 
за допомогою і посередництвом гри. 
В контексті онтогенези людини гра 
являє собою засіб, метод, шлях та 
верифікацію пізнавання. Окрім цього, 
гру супроводжують приємні почуття, 
стани збудження та ексцитації, задо-
волення від виграшу, розслаблення, 
покращується енергетичний баланс, 

знижується інтрапсихічне напруження. 
Проблема проявляється щойно тоді, 
коли гра перетвориться на психопатич-
ну манію, що вимагає терапевтичної 
інтервенції. Існує важливий критерій, 
який дозволяє діагностувати гемблінг: 
якщо в особи впродовж одного року 
трапиться два або більше епізоди, коли 
гра не принесе їй жодного прибутку, 
а вона продовжуватиме грати попри 
некомфортні відчуття й порушення 
звичного щоденного графіку. Особа 
неспроможна побороти гострий потяг 
до гри, більшість часу приділяє дум-
кам про гру або обставинам, з нею 
пов’язаним. Гемблінг має кілька стадій 
розвитку. Першою є „фаза виграшу“ 
– гравець часто виграє, відчуває при-
ємне збудження перед і впродовж гри, 
починає грати все частіше, збільшує 
суми ставок, віддається фантазіям про 
виграші та насолоджується невиправ-
даним оптимізмом. У „фазі програшів“ 
гравець грає наодинці, похваляється 
виграшами, його психікою повністю 
оволодіває азарт. Він не здатен пере-
стати грати, позичає гроші, обманює, 
занедбує сім’ю, партнерів, запізню-
ється зі сплачуванням боргів, може не 
приходити на роботу регулярно, стає 
дратівливим. В третій „фазі зухваль-
ства“ погіршується репутація гравця, 
час, відданий грі збільшується, він 
відчужується від сім’ї, втрачає друзів, 
почуває провину або переносить її на 
інших, панікує, робиться схильним до 
іллегальних вчинків. Останньою є „фа-
за безнадії“, яка закінчується важкими 
соціальними наслідками – в’язниця, 
втрата житла, розпад сім’ї чи навіть 
самогубство. Як і в алкоголізмі, в гемб-
лінгу стадії хвороби іноді протікають 
атипово. Бувають випадки, коли особа 
відносно довго ухиляється від гри (аб-
стинує), проте про спонтанне видужан-
ня говорити не доводиться, оскільки 
ризик рецидивів надто високий. Тим-
часова відмова від гри є результатом 
різних позитивних подій і змін, але 
вистачить незначного стресу, не ка-
жучи вже про життєву кризу, як знову 
стається рецидив. Варто наголосити, 
що після тимчасової абстиненції азарт 
часто виникає в іще екстремальнішій 
формі, ніж раніше.

Через подібність гемблінгу до алко-
голізму, на практиці часто викорис-
товуються й подібні методи лікування. 
Здебільшого вони комбінуються з інди-
відуальною психотерапією, орієнто-
ваною на дешифрування мотивації та 
зміну погляду на хворобу. Заодно до-
водиться лікувати й супровідні розлади 
– передусім депресії, манії, абузус 
психоактивних речовин та сексуальні 

дисфункції. Терапевтичний процес за-
звичай розпочинається в „критичній 
фазі“ – гравець сам шукає допомоги, 
перестає грати і складає план по-
вернення боргів. У „фазі ремісії“ 
гравець починає віддавати борги, на-
лагоджуються його сімейні стосунки, 
повертається самоповага, внутрішній 
спокій і терплячість. В останній „фазі 
зростання“ особа перестає думати 
про гру, здатна самотужки вирішувати 
побутові проблеми. Важливо нагадати, 
що не існує єдиного універсального 
способу лікування патологічного грав-
ця. Гемблінг може проявлятися у формі 
фізіологічних, емоційних змін, змін 
у способі думання та поведінці пацієн-
та, тому будь-які терапевтичні методи 
повинні ці фактори враховувати.

Більшість пацієнтів-гравців, з якими 
працюю, є чоловіками середнього 
віку, переважно одружені, з постій-
ною роботою. В терапевтичній групі 
є й кілька студентів середніх шкіл, 
вузів та один учень початкової школи. 
Приблизно 10 % патологічних гравців 
становлять жінки. Більшість із них уза-
лежнені від гри на ігрових автоматах, 
дехто – від гри в рулетку, і майже всі 
вони залежні від гри в бінго. Більшості 
жінок притаманний хронічний емоцій-
ний дефіцит у партнерському зв’язку. 
Назагал майже в третини патологічних 
гравців можна діагностувати надмірне 
вживання алкоголю чи навіть залеж-
ність від нього. Залежність від інших 
психоактивних речовин зустрічається 
рідше. Пригадую пацієнта, який „про-
грав“ родину, фабрику з реституції, 
орендовані будинки, через що опи-
нився на вулиці. А був і випадок, коли 
чоловік програв усю заробітну платню, 
і дружина не мала за що купити дитині 
молока. Це все, так би мовити, тихі 
трагедії... на жаль, є і такі, що закінчу-
ються смертю.

Залежність від 
комп’ютерних ігор та Інтернету
Комп’ютерні ігри – феномен життя 
передусім дітей та молодшої генерації. 
З одного табору учасників пристрас-
них дискусій звучать аргументи на 
користь комп’ютерної грамоти, по-
зитивного впливу на формування піз-
навальних здібностей; інші звертають 
увагу на ризики, поєднані зі зниженим 
формуванням соціальних здібностей, 
на втечу у віртуальну реальність та на 
небезпеку „інфікації“ насильством, 
почерпнутим із комп’ютерних ігор. 
Інтернет – це не лише засіб ефектив-
ної, швидкої комунікації та пошуку 
інформації, але й – „пожирач часу“. 
Як на мене, в цих дискусіях розгля-
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дається псевдопроблема, адже всім 
на світі можна користатися розумно 
і – аналогічно – всім можна зловжива-
ти. Проблема з комп’ютерними іграми 
та Інтернетом починається тоді, коли ці 
практики виходять за межі нормальної 
поведінки і набирають характеру за-
лежності. Тобто, як і в будь-якій сфері, 
шкідливим є екстрим. Проблема не 
в тому, що комп’ютерні ігри шкідливі 
(самі по собі вони нейтральні), а в то-
му, чи шкідливо грати в них. Якщо гра 
на комп’ютері є певним видом розваги, 
навчання чи пізнання і не перешкоджає 
ані в роботі, ані в приватному житті, то 
це цілком нормально. Але якщо гра 
починає перешкоджати іншим сферам 
життя, або – що гірше – витісняти ці 
сфери, маємо справу зі сформованою 
залежністю, яку потрібно лікувати. 
Терапія цієї залежності відбувається 
подібно як і лікування інших залеж-
ностей. На разі діагноз залежності від 
комп’ютера чи Інтернету не входить 
в перелік залежностей МКХ-10. 

Трудоголізм
Питання залежності від роботи саме по 
собі „проблематичне“. Працею ми за-
безпечуємо собі засоби для існування, 
створюємо нові вартості, робота може 
приносити сатисфакцію (винагороду) 
у формі приємних почуттів. Праця може 
також стати й вираженням сенсу нашо-
го буття. Тренди сучасного життя спону-
кають нас працювати більше, швидше, 
ефективніше. В принципі, трудоголік 
лише виконує ці завдання. Якщо людина 
працюватиме багато, швидко, якісно 
і при цьому почуватиме себе комфорт-
но, буде вміти відпочивати і не занедбу-
вати стосунки з оточенням – їй можна 
лише позаздрити... Проблеми можуть 
виникнути тоді, коли людина працюва-
тиме багато, але повільно (працювати 
якісно вже просто не встигатиме), або 
багато, швидко та неефективно. Тру-

доголік – крім того, що працює багато 
і відчуває гостру потребу працювати 
ще – вже не здатен зупинитися, не вміє 
припинити роботу і втрачає над нею 
контроль. Якщо він не працює, то по-
чувається зле, потерпає від „синдрому 
абстиненції“, збільшує „дози роботи“ 
і робочий час, занедбує власні інтер-
еси та стосунки з іншими, починає 
ізолюватися, щоб безперешкодно 
продовжувати роботу тощо – і все це 
при тому, що він усвідомлює деструк-
тивність своєї поведінки. Не існує чіткої 
границі між продуктивною діяльністю та 
поведінкою, яка шкодить і працівнику, 
і його оточенню. Трудоголіки часто є та-
лановитими, успішними, домінантними 
людьми на керівних позиціях, які навіть 
не припускають можливості існування 
описаних проблем.

У сфері залежностей існує ще один 
специфічний аспект. Незважаючи на 
те, що оточення ідентифікує особу як 
хвору, залежний часто вживає фор-
мули на кшталт „в мене все під контро-
лем“, „коли захочу, тоді й перестану 
“. На жаль, потрібно трохи часу для 
того, аби узалежнений сам зумів ви-
знати: „в мене є проблема, яку я хочу 
вирішити“ або „мушу шукати допомогу 
й лікуватися“.

Співзалежність
Відомим феноменом є і модель сім’ї, де 
один чи більше її членів потерпають від 
співзалежності. Вони почувають себе 
відповідальними і винними за все, що 
коїться в сім’ї, жертвують самоповагою 
на користь ілюзорного враження, що 
„все в порядку“, перебирають відпо-
відальність за задоволення потреб 
інших, відчувають тривогу, депресії, 
кривду, меншовартість, страждають від 
емоційних розладів, втрачають сенс 
життя, врешті-решт. У випадку, коли 
співзалежна особа психічно або фізич-
но виснажена й неврівноважена, варто 
переадресовувати відповідальність на 
того партнера, який у цей момент по-
чувається краще, впевненіше. Крім того, 
бажано консультуватися з фахівцями, 
керуватися їхніми порадами та скорис-
татися терапевтичним втручанням, якщо 
таке буде запропоновано. Важливо, 
щоб співзалежний усвідомив: його мож-
ливості обмежені, і він просто не може 
прожити життя за когось іншого. 

Якщо відставити тимчасово прикла-
ди терапевтичних невдач (неуспішна, 
незакінчена, перервана), то можна 
твердити, що результатом успішної 
терапії повинно бути нормальне життя 
узалежнених та їхніх ближніх, а також 
– шлях від залежності до свободи.
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Гру супроводжують 
приємні почуття, 
стани збудження 
та ексцитації, 
задоволення від 
виграшу, розслаблення, 
покращується 
енергетичний 
баланс, знижується 
інтрапсихічне 
напруження. 
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Залежність від сексу викликає такі 
ж фізіологічні процеси, що й при інших 
видах залежностей. Якщо потреби 
залежної від сексу людини залиша-
ються незадоволеними, вона відчуває 
тілесну та душевну напруженість, не-
рвовість, втрату концентрації уваги та 
підвищений кров’яний тиск.

Основною вихідною точкою погляду 
на розвиток нормальної, психічно здо-
рової людини є прийняття факту, що 
така людина може розвинутися лише 
в стосунках з іншими людьми. Тобто 
розвиток здорової психіки соціально зу-
мовлений і досвід стосунків у ранньому 
дитинстві є вирішальним для розвитку 
нормальної особистості. Без соціальних 
стосунків (передусім – без прив’язанос-
ті дитини до матері та сім’ї) нормальний 
розвиток людської психіки неможливий. 
Біологічну матір і сім’ю можна замінити, 
але об’єкт сім’ї і матері – незамінний. 
Для нормальної людини перебувати 
в партнерстві є безумовною необхідніс-
тю. А стосунки з матір’ю є найважливі-
шим у житті людини зв’язком, який вини-
кає ще до її народження. Коли ми є ще 
тільки плодом у тілі матері, ми існуємо 
в двох вимірах – у стосунку до самого 
себе, і у стосунку з матір’ю (хоча ми 
цього й не усвідомлюємо). Ці взаємини 
існують не лише на фізичному рівні (за-
безпечення поживи, тепла, безпеки), 
але й психічному... Стан абсолютної 
залежності дитини від матері триває до 
пологів, однак ще наступні чотири роки 
після народження дитя в нормальних 
умовах повністю орієнтується на маму. 
Якщо стосунки „мати – дитина“ від-
буваються у спокої і стабільності, вони 
дають добрі передумови для розвитку 
дорослої людини.

(Несвідомі) сумніви
Існує і діє правило, за яким характер 
стосунків з нашого дитинства ми несемо 
в собі упродовж цілого життя. Ті, в кого 
було спокійне, безпечне дитинство і лю-
блячі батьки, мають усі передумови для 
того, щоб сприймати себе як людину 
повноцінну, варту любові й довіри. Та-
кож вони отримують добру модель для 
побудови – вже в дорослому віці – вда-
лих стосунків з іншими людьми. З іншого 
боку, той, у кого взаємини в дитинстві 
з якихось причин були невдалими (по-
ганий психічний стан матері, погані 
подружні стосунки між батьками), той 
завжди сумніватиметься (цілком підсві-
домо) і в собі, і в партнері. Ця недовіра, 

хоч і несвідома, постійно завдаватиме 
шкоди стосункам людини з іншими. Ду-
же часто під час терапії виявляється, що 
за проблемами в партнерському житті 
стоять власні – закладені в ранньому 
дитинстві – досвід, ставлення, моделі 
поведінки. Останніми роками набули 
поширення теорії, згідно з  якими ми 
несемо в собі не лише досвід з нашого 
власного дитинства, і що причиною ба-
гатьох порушень у взаєминах (із самим 
собою чи з партнером) є приховані по-
дії та вчинки, які трапилися в сім’ї задов-
го до нашого народження. У випадку, 
коли в батьків та сім’ї є давні родинні 
історії, традиції та поколіннєвий досвід 
(незважаючи на те, чи батьки усві-
домлюють це, чи є лише несвідомими 
носіями традицій і звичок), цей спадок 
впливає на нащадків, і вони передають 
його наступній генерації. 

Взаємні компенсації 
неспроможності
Залежність від партнера виникає з двох 
основних причин. Першою і „здоро-
вою“ є те, що людина потребує задо-
вольнити певні потреби, наприклад, 
стати батьком чи матір’ю, знайти близь-
ку душу, кохати та бути коханим. Дру-
га, „нездорова“ причина активізується, 
коли один із партнерів є невпевненим 
у собі і йому потрібен хтось, на кого він 
може в житті покластися, або він мусить 
кимось володіти, щоб повірити в себе 
(нерідко у формі неадекватного, гіпер-
болізованого піклування про когось). 
Якщо в стосунках перебувають двоє 
незрілих або психічно нестійких людей, 
то кожен із них використовує партнера 
для компенсації своїх власних дефіцитів. 
Наприклад, незрілий мужчина без від-
повідного позитивного образу постійно 
звинувачуватиме партнерку в тому, 
що він не може їй довіряти, весь час 
підозрюватиме її в тому, що вона зустрі-
чається або мріє зустрічатися з іншими 
чоловіками. Жінка, що звинувачує парт-
нера в неспроможності, часто сама 
невпевнена та нерішуча. Правда, вона 
цього ніколи не визнає, а своє почуття 
невпевненості та слабкості компенсу-
ватиме атакуванням партнера. Таких 
компенсацій та взаємнодоповнюючих 
обмінів у кожному партнерстві є до-
статньо. Та не це найбільша проблема. 
Криза з’явиться тоді, коли одна сторона 
почне просуватися коштом іншої, коли 
один із партнерів своїми вчинками „за-
бирає“ в іншого простір і обмежує його 
право задовольняти власні потреби.

Якщо говорити про партнерську 
залежність, не можна не згадати про 
залежність від сексу, яку інколи діагнос-
тують як патологічне порушення – гі-
персексуальність (німфоманія в жінок 
та сатиріаз у чоловіків). Залежність від 
сексу як прояв розладу – типова для 
маніакальних станів. Її можна знайти 
також у параноїдальних, невпевнених, 
емоційно лабільних осіб, які сексуально 
гіперактивні, намагаються довести собі 
й іншим свою силу та успішність. Часто 
трапляється, що в особи з істеричним 
розладом особистості, крім того, що 
надмірно проявляються емоції, само-
оцінка залежить від кількості статевих 
актів. 

Чи можна вилікувати 
залежність від партнера?
Можна. Добрий терапевт допомагає 
пацієнтові проаналізувати, чого саме 
йому бракує в стосунках, які потреби не 
були задоволені в дитинстві чи в дале-
кому минулому, в який спосіб пацієнт 
шукає ці прогалини і намагається за-
повнити тепер. Якщо ці потреби буде 
задоволено, ми можемо звільнитися від 
них і починати шукати нові. Найбільшою 
проблемою та найчастішим конфліктом 
у терапії є незадоволені потреби з ми-
нулого (передовсім зі сфери родинних 
зв’язків), які ми несвідомо переносимо 
в сьогоднішні стосунки, а ті зазнають 
через це руйнівного впливу. 

Насамкінець я хотів би повернутися до 
ідеї сили та значення досвіду перших 
життєвих взаємин – стосунків матері 
та дитини. Вони є найважливішим фак-
тором нашої впевненості в собі, тому 
втрачаючи їх, ми найгостріше відчува-
ємо депресію, самотність та безпорад-
ність, а заради збереження цих взаємин 
– спроможні на все.

Кохати патологічно

Т е к с т :  Т и б о р  Г р о з а н ь ,  Б р а т и с л а в а  |  Ф о т о :  а р х і в
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Мабуть, немає людської хвороби, 
болю чи травми, за які можна було 
б звинуватити когось одного, і чітко ви-
значити причину. Якщо ж говорити про 
розлади прийому їжі (РПЇ) – булімію та 
анорексію – висвітлення причин, пере-
бігу, наслідків та ефективної терапії до 
сьогодні неоднозначні. Можливо тому 
суспільство або спрощує ці проблеми, 
або навпаки – медіа приділяють їм 
надто багато уваги, через що нерідко 
трапляється зворотній ефект – кількість 
хворих молодих дівчат зростає.

„Аnorexia mirabilis“ 
В часи середньовіччя добровільне голо-
дування пов’язувалося з аскетизмом. 
Віруючі були переконані, що не їжа, 
а Бог утримує їх при житті. Пізніше, 
в добу модернізму, з’явилися „чудесні 
панянки“, які виживали без достатньої 
кількості їжі, а позаяк лікарі вважали та-
кий феномен чудом, то й назвали його 
відповідно: „anorexia mirabilis“. Згодом 
„чудесних панянок“ почали вважати 
істеричками, які лише привертають до 
себе увагу. Подібні пересуди тривають 
до сьогодні. Чимало людей вважає РПЇ 
лише вибриками дівчат, яким бракує 
сили волі почати харчуватися нормаль-
но. Насправді ж анорексики не здатні 
справитися зі стресом та ситуаціями, 
які вимагають вирішення проблем, і їжа 
стає єдиним засобом, завдяки якому 
вони зберігають почуття контролю над 
обставинами. На відміну від хворих на 
булімію, анорексики худнуть, катастро-
фічно втрачаючи вагу. На початковій 
стадії хворі відмовляються їсти жирні та 
солодкі продукти, фізично себе пере-
вантажують. Боротьба з голодом може 
закінчитися переїданням, після чого 
вони почувають себе винними, недоско-
налими і карають себе ще суворішим 
режимом харчування. Опісля цілком 
втрачають контроль над прийомом їжі, 
не вміють визначити нормальну порцію, 
тож навіть з’їдаючи за увесь день лише 
одну мандаринку та випиваючи дві 
склянки води, вважають, що це забага-
то. Трапляється, що впродовж 1,5 року 
вони втрачають від 20 до 50 % своєї 

ваги. Третина хворих на анорексію 
„переходить“ у булімію.

Багато, швидко та сама
Булімія, яку люблять називати „вовчим“ 
або „бичим“ голодом (від грецького bus 
– бик, limos – голод), характерна спожи-
ванням надмірної кількості їжі за корот-
кий час. Під час „ритуалу обжирання“ 
хворий у буквально екстатичному стані 
поглинає жирні та пересолоджені стра-
ви, змішує солодке з солоним, дозволяє 
собі все, на що раніше розповсюджува-
лося його табу. Після відчуття насолоди, 
задоволення та розслаблення, хворий 
починає ненавидіти себе, звинувачу-
вати й пригнічувати, штучно викликає 
блювоту і почуває себе ще більше ви-
нним – адже не втримався й утратив 
контроль, який у собі „свідомо“ культи-
вував. Діагноз булімії встановлюється, 
якщо подібні епізоди виникають при-
наймні двічі на тиждень упродовж шести 
або більше місяців. У випадку булімії 
вага спадає повільніше або взагалі не 
зменшується, тому не завжди вдається 
розпізнати хворобу. Поштовхом до 
нападу переїдання найчастіше бува-
ють гостро емоційні, стресові моменти: 
втрата близької особи, родинні, про-
фесійні або партнерські проблеми, що 
ускладнюються депресивними настроя-
ми, почуттям самотності, безнадії – усе 
це хворий намагається побороти над-
мірним поглинанням їжі. Булімію часто 
порівнюють із синдромом зловживання 
їжею – пацієнти втрачають контроль 
над кількістю спожитої їжі, після чого 
почувають себе винними й потворними, 
впадають в депресії, ізолюються від лю-
дей. Переїдаються вони по кілька разів 
денно, не відчуваючи голоду, їдять дуже 
швидко, але не зловживають штучним 
викликанням блювоти. Апетит значно 
посилюється також у психічно хворих, 
що перебувають в маніакальних ста-
нах, але він так само не сягає ступеню 
булімії.

Так воно й повинно бути
Більшість хворих на анорексію та бу-
лімію належать до вікового діапазону 

14–35 років. Як і в інших залежностях, 
у цьому випадку хворий заперечує, що 
в нього проблеми, і пояснити йому, що 
його бачення власного тіла є межо во 
суб’єктивне – майже неможливо. Хворі 
цими недугами майстерні у створенні 
вигадок, фіктивних історій про їжу, 
однак існують певні ознаки, що до-
помагають діагностувати хворобу 
ще на ранніх стадіях. Наприклад, 
коли виразно худорлява особа бажає 
схуднути ще, часто і привселюдно кри-
тикує свій вигляд. Трапляється і так, що 
людина вдає, ніби справа краси і тіла 
її не цікавить, хоча насправді ні про 
що інше думати вже не здатна. Щодо 
втрати апетиту, бувають випадки, коли 
хвора починає займатися готуванням, 
кулінарією, збирає рецепти і т.п. Ще 
однією ознакою-попередженням є чер-
гування ейфорії з депресією, зокрема, 
в анорексії. Внаслідок біохімічних змін, 
викликаних недостачею їжі, хворий 
часто буває в піднесеному настрої 
(стан, подібний до стану аскетів після 
голодування), має багато нових ідей, 
планів. Однак, коли людині не виста-
чає енергії, в неї починаються пробле-
ми з концентрацією, радість раптово 
переходить у депресію, агресію, або 
ж хворий замикається в собі, від-
мовляється розмовляти. Іноді виникає 
загроза самогубства. Як і в інших за-
лежностях, основними факторами РПЇ, 
що провокують хворобу, є соціальні 
умови та індивідуальні риси особистос-
ті. Щодо першого, то вистачить зазир-
нути в кіоск із пресою, прислухатися до 
жіночих розмов у громадському тран-
спорті, або уважніше придивитися до 
вуличних біґбордів, аби переконатися, 
що найчастіше жінок зачіпають теми 
фігури та харчування. Власних і чужих. 
Що ж стосується індивідуальних ознак, 
то схильність до хвороби визнача-
ється заниженою самооцінкою, хоча 
в більшості випадків йдеться про інте-
лігентних, освічених і цілком успішних 
осіб. Єдине, що можна їм закинути (і за 
чим можна їх розпізнати) – надмірний 
перфекціонізм. Найчастіше вони похо-
дять із родин, де їм ставилися зависокі 

„Невинна“ боротьба 
з власним тілом
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„У всьому винні батьки“, – твердять терапевти. „У всьому 
винні терапевти“, – скаржаться батьки. А пацієнти 
переконані, що з ними взагалі немає жодної проблеми.
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вимоги. Все, чого їм вдалося в дитинстві 
досягти, батьки вважали природнім, 
ніхто їх за це не хвалив і не намагався 
додати мотивації. Мовляв, „так воно 
й повинно бути“. Саме таке ставлення 
часто викликає в дитині почуття недо-
сконалості, яку вона згодом, подорос-
лішавши, поверне проти себе і проти 
інших, перебираючи міру з перфекці-
онізмом та контролем наді всім і вся 
(у тому числі й над харчуванням).
Хто кого не любить?
Матері дівчат, хворих на РПЇ, нео-
дноразово запитують: „У чому моя 
помилка?“, сподіваючись, що винен 
усе ж хтось інший, а не вони. Саме 
в цьому і є проблема. Фахівці схо-
дяться на тому, що РПЇ тісно пов’язані 
з неадекватним ставленням батьків до 
дітей у підлітковому та пізнішому віці, 
через що дівчатка, скажімо, починають 
експериментувати з власним тілом, 
щоб „нагадати“ про себе та заслужити 
похвалу, якої не діставалося раніше. 
В такий спосіб юна особа починає 
несвідомо маніпулювати членами сім’ї 
та близькими. Статистика свідчить, 
що за анорексією стоять погані сто-
сунки з матір’ю, а булімія найчастіше 
пов’язана з батьком. За даними фа-
хівців, в „анорексичних“ родинах мати 
зазвичай потерпала від нестачі пози-
тивних емоцій або від недостатньої фі-
нансової підтримки чоловіка, через що 
врешті-решт „присвячувала“ своє жит-
тя надмірній опіці над донькою, таким 
чином переносячи на неї власні страхи 
й непевність. Відомі протилежні випад-
ки, коли матері повністю ігнорували 
своїх дочок у дитинстві. Результат, на 
жаль, і в першому, і в другому випадку 
– однаковий. Батьки дівчат, хворих на 
булімію, в минулому зазвичай були 
холодними, уникали проявів позитив-
них емоцій. Аж до (шпитальної) кризи 
і початку лікування вони або надто 
пасивні, або ігнорують проблему, або 
звинувачують доньку в нездатності 
справитися з хворобою, чим лише по-
глиблюють проблему. Окрему групу 
хворих на булімію складають дівчата, 
які зазнали інцестуального насильства. 

Психологи наголошують на тому, 
що дитина змалку вчиться справлятися 
з різноманітними станами власного еґо 
на прикладі і за допомогою батьків. Як-
що їй не дістається достатньо підтримки 
від них, то в рамках авторегулювання 
її психіка провокуватиме соматичні 
розлади та відхилення (ритмічне по-
гойдування, кивання головою, мастур-
бація, потяг до перверзій). Фройдистка 
Шелдон Бах зараховує до цієї групи 
симптомів і неадекватне ставлення до 
їжі, коли діти зловживають нею, як се-
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дативним засобом, що регулює стани 
ексцитації. Тобто в найзагальніших 
рисах, голодування як прояв РПЇ є своє-
рідним захисним механізмом проти 
депресії та почуття самотності. 

Рани, що важко зализуються
Хоча анорексія та булімія відрізняють-
ся способами регулювання ваги тіла, 
можна знайти їхні спільні симптоми. 
Перш за все, пацієнтки маніакально 
бояться погладшати, практикуючи задля 
цього екстремальні способи – штучне 
блювання, зловживання проносними та 
сечогінними засобами, клізмами. Вони 
потерпають від депресії, дратівливості, 
агресивності (іноді – через надмірну 
чутливість до світла і звуку) та перепадів 

настрою. Типовою ознакою є різнома-
нітні ритуали, пов’язані з харчуванням: 
хворі часто міфологізують цю сферу, 
обдурюють себе і інших, вигадують 
речі, яких не було тощо. Анорексики 
доволі часто акцентують свою ви-
щість, оскільки вважають, що краще 
за інших розуміються на правильному 
харчуванні і догляді за фігурою. Крім 
того, люблять керувати або піклуватися 
оточенням, даючи поради щодо їжі, 
чим, по суті, приховують свою хворобу. 
Мало хто з анорексиків на перших ста-
діях усвідомлює, що у фіналі „невинної 
боротьби“ зазвичай бувають жертви. 
У хворих порушується обмін речовин, 
доходить до аменореї, гіпокаліємії, 
судом, серцевої аритмії (в деяких ви-

падках серце повністю зупиняється), 
зневоднення організму. Для хворих на 
булімію через постійне стимулювання 
блювоти типовими є болі в шлунку, 
виразки в роті, карієс. В багатьох зни-
жується тиск і температура тіла. В ано-
рексиків припиняється робота нирок, 
випадає волосся, шкіра стає блідою, 
сухою, лущиться, зменшуються скелетні 
м’язи. Від 5 до 21 відсотка хворих на 
анорексію госпіталізованих жінок, по-
мирає в лікарні. 

Терапія фемінної патології 
Анорексія та булімія – питомо фемінні 
хвороби: 90–95  % осіб, що мають 
проблеми з харчуванням, складають 
жінки. За статистикою, на дванадцять 
хворих на анорексію жінок припадає 
один чоловік. Чоловіки, „вирішуючи“ 
свої психологічні проблеми, найчасті-
ше вдаються до зловживань алкоголем 
або практикують патологічну сексу-
альну поведінку. За складністю ліку-
вання анорексія займає друге місце 
після наркоманії. Подібно, як в інших 
залежностях, у випадку анорексії по-
кращення стану пацієнта не означає 
його абсолютного видужання. Як ал-
коголізм та наркоманія вимагають по-
життєвої абстиненції, так анорексія до 
кінця життя залишає ризик рецидивів. 
Стосовно конкретних способів терапії, 
то світовий досвід показує, що анти-
депресанти в процесі лікування булімії 
є неефективними, позаяк затамування 
депресії не означає її подолання, тож 
пацієнт без спеціальної систематичної 
терапії навряд чи зможе видужати. 
В практиці при РПЇ найчастіше засто-
совується когнітивно-біхевіоральна, 
сугестивна, динамічна, групова або 
родинна психотерапія, що триває від 
трьох до шести місяців. Останніми ро-
ками все популярнішою є феміністична 
психотерапія (її принципи використовує 
соматотерапія), яка зосереджується на 
підсиленні самооцінки жінки, на тому, 
щоб навчитися позитивно сприймати 
власне тіло і власну сексуальність. 
Тим, у кого близька особа страждає 
від анорексії чи булімії, радять уникати 
нав’язуваної хворим маніпулятивної 
гри, не обговорювати його вагу, ста-
туру тощо. 

Що ж до винуватців, то їх, напевно, 
й справді немає. Є лише конкретна 
людина, яка завжди може сказати 
„досить!“ – нав’язаним стандартам, 
нав’язливим порадам і співчуттю, 
комплексам і прихованим ритуалам. 
Сказати „досить!“ і, дивлячись у дзер-
кало, почати нарешті дивитися правді 
в очі.

к о л и  н е  в с т а в л я є

РПЇ тісно пов’язані з неадекватним ставленням 
батьків до дітей у підлітковому та пізнішому 
віці, через що дівчатка, скажімо, починають 
експериментувати з власним тілом, щоб 
„нагадати“ про себе та заслужити похвалу, 
якої не діставалося раніше.
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Вона чатує на кожному кроці. Ви-
пускає кігтики там, де ми її передчува-
ємо, і там, де вже здається, ніби вона 
не дістане нас своєю лапкою. Вона 
всюдисуща, хоч ми наївно думаємо, 
що можемо уникнути її. Деколи зда-
ється, що в боротьбі з нею ми пере-
магаємо. Однак після кожного бою 
вона вчергове кидає нам рукавичку, 
а ми, виснажені боротьбою, виклик 
прий маємо. Ми вже звикли до неї 
і цей безконечний двобій сприйма-
ємо, як складову частину не лише 
нашого життя. 

Наша суперниця стала частиною 
нас самих швидше, ніж ми це встигли 
усвідомити. Звати її – (Не)залежність, 
і вже саме ім’я дає їй право перелицьо-
вувати свій двоколірний плащик, коли 
завгодно. Причина цілком проста: їй 
кортить з нами погратися. І щоразу 
частіше вона кличе на допомогу свою 
прибічницю (секундантку) і вірну по-
другу Моду, яка нині змінила ім’я на 
„бути ,in’“. Надто заплутано? Нічого. 
Адже рішення цілком просте – якщо 
хочете бути „in“, вистачить не бути 

„out“, тобто потрібно йти в ногу з ча-
сом. Це стосується не лише того, що ви 
одягаєте, або на чому їздите. Модно 
бути (не)залежним взагалі, точніше 
– (не)ототожнюватися ні з чим такою 
мірою, щоб це ставало (не)комфорт-
ним для оточення і нас самих. Іноді до-
сягти цього непросто. Інколи це може 
бути цікаво. Зокрема тому, хто володіє 
мистецтвом балансу.

Бути собою – 
модно, але непросто
Людина – істота суспільна і тому при-
речена блукати лабіринтами стосунків, 
поглядів, забобонів, інтересів, при-
страстей тощо. В цьому лабіринті на неї 
чигають не лише пастки на кшталт „що 
про мене подумають“, але й спокуси 
популярних трендів на зразок модного 
нині гасла „будь самим собою“. Нам, 
жертвам попереднього режиму, ви-
хованим „від імені колективу“ у дусі 
„суспільної свідомості“, такий підхід 
видається чужим. Він є вигідним рішен-
ням для тих, хто засвоїв його першим, 
не замислюючись, що може ховатися 
за позірною простотою. Щоб „бути 

самим собою“, насамперед потріб-
но кимось бути. А як стати „кимось“ 
– кожен вибирає сам, тим більше, 
що все і справді залежить від самої 
людини. Шкала можливостей людини 
та її вибору – неймовірно широка: від 
чистого альтруїзму до безбожного его-
їзму. Цією шкалою можна просуватися 
абсолютно вільно, зважаючи на більш 
чи менш прогнозовані наслідки. Саме 
„прогнозування“ наслідків асистує 
(не)залежність, яка спокушає – від-
мовитися або пристосуватися, переко-
нувати або погодитися, відхилити або 
вислухати, обізватися або змовчати. 
До власної (не)залежності людина 
приходить поступово. А коли досягає 
її, намагається сама перед собою це 
певний час приховувати. Йдеться не 
лише про запаморочливі спокуси вий-
ти з „цієї“ реальності в „інший“ світ, 
хоча це рішення додає до звиклих 
проблем ще одну: всупереч тому, що 
„інший“ світ обіцяє „вічний оргазм“, 
його недосконалість кидається в очі 
– засоби для „втечі“ все ж доводиться 
добувати в нашій спільній реальності. 
Бути залежним від будь-чого та будь-
кого – принизливо. Бути незалежним 
– важко. За людську залежність зма-
гається занадто багато претендентів. 
А людина – одна. Сучасність сплетена 
з найновішої техніки та засобів ЗМІ. 
З усіх боків тисне інформація. Сьогодні 
модно „бути“ поінформованим про все 
– що діється й не діється, що сталося 
чи могло статися. Панна Інформація 
часом трохи настирлива. Нагадує 
про себе у брендах, слоґанах, на-
магається шокувати ходами політиків 
на шахівниці світової політики, їхніми 
промахами в приватному житті, еко-
номічними вказівками, бульварщиною. 
Однак в кінці тунелю миготить світелко. 
Людина набуває імунітет до напливу 
цього розмаїтого „будь-чого“. Стає ви-
тонченішою, оскільки знає, що період, 
в якому живе, не надто відрізняється 
від усіх попередніх. До речі, іноді при-
ємно натрапляти на речі, не до кінця 
зрозумілі – тоді поринаємо у сумніви. 
Людина справді дасть собі раду. Якщо 
буде залежною… від етики та здорово-
го глузду.

(Не)залежність 
наша повсякденна...
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4 грудня 2007 року за кандидатуру 
Арсенія Яценюка у спікери Верховної 
Ради проголосувало 227 народних де-
путатів з НУ–НС та БЮТ. Першою його 
привітала з перемогою Юлія Тимошен-
ко з букетом помаранчевих троянд. 
В’ячеслав Кириленко подарував чер-
воні троянди. У 33 роки Яценюк досяг 
вершин української влади, ставши de 
facto третьою особою в державі після 
президента та прем’єра, а можливо, 
навіть другою. З самого початку було 
відомо, що Яценюку доведеться керу-
вати парламентом у складних умовах. 
Наразі він здає екзамен і виконує очі-
кування… насамперед, президента та 
його Секретаріату.

На думку політтехнолога Тараса Бе-
резовця, „секрет успіху Яценюка поля-

гає в тому, що його патронують протя-
гом усього політичного життя різні осо-
би. Серед доброзичливців були і Віктор 
Пінчук, і Сергій Тигіпко, і Віктор Медвед-
чук, і Катерина Ющенко, і сам Ющен-
ко, і Віктор Балога. Тобто, кількість бла-
годійників досить значна“. У гонитві за 
титул улюбленця президента Арсеній 
Яценюк виграв у В’ячеслава Кириленка 
і Юрія Луценка. У першого – безпосе-
реднім чином, коли кандидатура Кири-
ленка на посаду спікера провалилась, 
і висунули Яценюка. У головного сило-
вика – досить недавно, поскаржившись, 
як „погані хлопці“ міністра внутрішніх 
справ переїхали йому дорогу на іно-
марці і показали середній палець. Спі-
кер розпочав власне розслідування 
і виявилось, що за кермом був заступ-
ник командира „Кобри“. Луценко виба-

чився перед Яценюком, а „Кобру“ роз-
пустили. Ніби все просто, якби історія не 
відбувалась перед камерами і в присут-
ності президента, а частина спостеріга-
чів сприйняла її як спробу пониження 
авторитету міністра внутрішніх справ.         

Тепер „кіндер-сюрприза“, як назива-
ють Яценюка, вважають найперспектив-
нішим українським політиком, і треба 
додати, наймолодшим. На цій темі чи-
мало спекулюють. Якщо Віктору Ющен-
ку не поталанить з власною кандидату-
рою на виборах, він „помаже“ Яценю-
ка на свого наступника. Або ж Яценюк 
очолить новий пропрезидентський про-
ект, який готує для Ющенка могутній 
шеф Секретаріату Віктор Балога.

Спікер, щоправда, в недавньому ін-
терв’ю „5 каналу“ сказав, що „у 2010 
році Яценюку нічого робити на прези-
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дентських виборах“. Втім, як кажуть, 
в кожній плітці є доля правди. Складно 
повірити, що Яценюк, який до 34 років 
мав можливість познайомитись з вла-
дою на кількох щаблях, не захоче спро-
бувати її смак ще вище, наскільки пред-
ставиться можливість.

Вундеркінд
Арсеній народився у 1974 році. Його 
дитинство було, очевидно, щасливим, 
і швидше за все, забезпеченим. Вихову-
вався він у родині викладачів. Його мати 
викладала французьку мову, а батько 
– історик, був заступником декана іс-
торичного факультету в Чернівецькому 
університеті. Під однією зі статей в Інтер-
неті, присвяченій Яценюку, можна знай-
ти коментар про його батька, який ви-
різнявся досить сміливою поведінкою, 
як для викладача університету тих часів. 
Наприклад, одним з перших почав но-
сити чорні джинси.

Арсеній вступив до Чернівецького 
університету у 1991 році на юридич-
ний факультет, добре вчився, хоча не 
міг присвятити навчанню достатньо ча-
су, адже у віці 18 років став співголовою 
юридичної фірми „Jurek Ltd“. Уставний 
капітал отримали з торгівлі автомобіля-
ми. Попри те, що молодші власники фір-
ми не мали юридичної освіти, фірма за-
ймалась питаннями приватизації, брала 
участь в арбітражних процесах. Серед 
клієнтів були, між іншим, Чернівець-
кий машинобудівний завод, виробниче 
об’єднання „Альянс“ Михайла Папіє-
ва (впливової постаті Буковини – члена 
СДПУ(О) та міністра в уряді В.Янукови-
ча). Говорилось, що молодий працівник 
Яценюк дуже добре вирішував постав-
лені завдання. Тоді його почали назива-
ти по імені та по батькові.

Буковинський клан
Попередніми роками чимало говорили 
про функціонування на Україні кланів. 
Був клан донецький, дніпропетровський, 
київський. Останнім часом в окремих 
українських медіа зустрічалась інфор-
мація про буковинський клан. Щоправ-
да, це дивне утворення, оскільки йо-
го представників не об’єднують міц-
ні зв’язки, подібно до інших, однак до 
окремих постатей варто придивитись 
уважніше, адже шляхи декого з них тіс-
но переплелися з Яценюком.

Про Михайла Папієва вже згадува-
лося, він був добре пов’язаний з іншим 
буковинцем (хоча й не від народження) 
– Ігорем Плужниковим. Цей майбутній 
олігарх наприкінці 1980-х створив ви-
робничо-кооперативне об’єднання „Бу-
ковина“, співвласником якого став бать-
ко майбутнього приятеля Яценюка – Ан-

дрія Пишного. Цей однокласник Арсенія 
Петровича наразі є заступником голови 
секретаря РНБО. Як і Папієв, Плужни-
ков вступив до СДПУ(О), і вже напри-
кінці 1990-х, схоже, його вплив у партії 
дорівнював впливу Віктора Медведчука 
та Ігоря Суркіса.

Згадавши про СДПУ(О), можна 
звернути увагу на ще одного буковин-
ця, Олександра Зінченка, який згодом 
залишив соціал-демократів та перей-
шов до „Нашої України“.

Тісні зв’язки повинні об’єдну вати Папі-
єва та голову Верховного Суду Укра-
їни Василя Онопенка. З Папієвим 
пов’язана ще одна цікава постать: в ро-
ки перебування Папієва в уряді Януко-
вича міністром праці, його консультан-
том був директор Інституту імені Горше-
ніна Кость Бондаренко (він, щоправда, 
не буковинець, але певний час навчався 
в Чернівецькому університеті). У берез-
ні 2008 року Яценюк призначив Бонда-
ренка своїм радником.

І ще двоє генералів з Чернівців – Ві-
ктор Король та Геннадій Москаль. Про 
Короля знову голосно заговорили на-
прикінці 2006 – на початку 2007 року, 
коли Ющенко робив спробу призначи-
ти його головою СБУ. Свого часу Яце-
нюк був помічником Короля як народ-
ного депутата.

Генерал Москаль радів з довіри Ле-
оніда Кучми; це не зашкодило йому 
в майбутньому стати довіреною осо-
бою Луценка та його заступником, коли 
той вперше очолив МВС. Наразі Мос-
каль – депутат ВР від „Нашої України“ 
і радник Луценка. Цікаво, що Москаля 
називають „хрещеним батьком“ Арсе-
нія Яценюка в його політичній кар’єрі, 
адже генерал прислухався до прохань 
Плужникова та Короля і допоміг Яценю-
ку отримати роботу в Криму.

Містер Компроміс
З юридичною фірмою Яценюк попро-
щався у вересні 1997 року, аби у січ-
ні наступного поїхати до Києва і розпо-
чати роботу у банку „Аваль“ на посаді 
консультанта кредитного департамен-
ту, а завершити як заступник представ-
ника. Недоброзичливці подейкують, 
ніби теперішні працівники банку не 
пам’ятають Яценюка на цій посаді, але 
спікер підкреслює, що виконував відпо-
відні функції дуже недовго. В кожному 
разі, за свою працю Яценюк отримав 
контрольний пакет акцій, який пізніше 
вдало продав: саме ці гроші, за слова-
ми самого Яценюка, склали основу його 
теперішнього статку.

З банку Яценюк перейшов на дер-
жавну службу – у вересні 2001 року 
стає в.о. міністра економіки Автономної 

Республіки Крим, а в листопаді – повно-
правним міністром. За призначенням 
Яценюка стояли люди, пов’язані також 
з „Трудовою Україною“. В цьому кон-
тексті згадують Сергія Тигіпка та спон-
сора партії Віктора Пінчука. У Криму 
Яценюка мали б запам’ятати хіба що 
вміло проведеною українізацією підле-
глої йому інституції.

У 2003 році він повертається до Ки-
єва і стає заступником голови Націо-
нального банку України Сергія Тигіпка. 
Коли той очолює передвиборчий штаб 
Януковича, Яценюк фактично виконує 
функції голови банку. В гарячий період 
2004 року Яценюк займається стабілі-
зацією гривні, і, як дехто вважає, рятує 
від проблем банк „Мрія“, що належав 
Петру Порошенку. Однак Арсенія Яце-
нюка немає на Майдані, власне цим 
і пояснюватимуть згодом відсутність за-
цікавлення з боку Ющенка молодим по-
літиком.

Яценюк в черговий раз відправляєть-
ся у регіони. Цим разом молодого полі-
тика „виловлює“ Василь Цушко, тодіш-
ній губернатор Одещини, і призначає 
своїм заступником. Тоді Цушка, як і Со-
цпартію, вважали союзником демокра-
тичних сил.

Арсеній Яценюк мав щастя зустрічати 
людей, які його активно підтримували. 
Врешті-решт до оточення Ющенка його 
ввели Юрій Єхануров та Олег Рибачук. 
Під час бізнес-форуму в Одесі у 2005 
році президент запропонував Єхануро-
ву крісло прем’єра, а той своєю чергою 
порадив Яценюка на посаду міністра 
економіки.

У 2006 році Рибачук, прагнучи під-
силити Секретаріат Президента довіре-
ними кадрами, кличе до себе Яценюка. 
Щоправда, це сталося вже після його 
відставки, і 15 вересня 2006 року Ар-
сеній Петрович стає заступником Бало-
ги. Як пише „Українська правда“, певну 
роль у призначенні Яценюка відіграла 
також Віра Ульянченко. Говорили про 
зв’язки Яценюка з Віталієм Гайдуком, 
який приблизно тоді ж очолює РНБО. 
Однак місце Яценюка визначила, схо-
же, симпатія з боку Катерини Ющенко. 
Можливо, Яценюк мітив на місце голови 
Секретаріату, але Балога виявися кра-
щим у плані інтриг. І хоча Яценюк став 
„лише“ першим заступником Балоги, 
одночасно він залишився членом ради 
Нацбанку України, членом наглядової 
ради „Ощадбанку“ та „Укрексімбан-
ку“, а в його повноваженнях опинився 
також контроль над СБУ.

Разом з Балогою вони фактично пе-
ребудували Секретаріат. Яценюк за-
брав компетенції інших і зайнявся вну-
трішньою політикою, економічними 
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і аналітично-інформаційним питаннями. 
Саме з того моменту Яценюк намага-
ється впливати на кадрову політику, 
заповнюючи деякі посади своїми зна-
йомими.

Приблизно у той самий час Яценюк 
починає розвивати певні характерні ри-
си своєї діяльності – бути „своїм“ серед 
різних політичних таборів. Це принесло 
результат під час голосування за канди-
датуру Яценюка на посаду Міністра за-
кордонних справ, коли за нього віддали 
голоси й депутати Партії регіонів. Його 
кандидатуру виставили після двох не-
вдалих спроб призначити Володимира 
Огризка, якого відкинули Партія регіо-
нів та комуністи. На посаді міністра за-
кордонних справ Яценюк зайнявся ві-
зовими проблемами громадян України 
і покращенням умов праці самих дипло-
матів. Загалом під час своєї короткої ді-
яльності він не викликав особливих пре-
тензій з боку Росії, а водночас його до-
бре приймали на Заході. Єдиним скан-
далом, пов’язаним з роботою в МЗС, 
виявилась справа будівництва в істо-
ричній частині Києва житлового будин-
ку люкс-класу, в якому кілька квартир 
мало б отримати міністерство, а решту 
продати на комерційних засадах. Що-
правда, ця справа почалася значно ра-
ніше, однак саме при Яценюку влада 
міста дала згоду на будівництво будин-
ку на відстані кількох метрів від руїн Де-
сятинної церкви.

З часу дострокових парламентських 
виборів у 2007 році про Яценюка все 
частіше говорять як про політика, на 
якого поставив Ющенко. В кожному 
разі, Яценюк отримав третє місце у ви-
борчому списку НУ–НС, попри те, що 
під час кампанії його практично не бу-
ло видно.

Дорогою до самостійності?
Найновіший етап кар’єри Яценюка роз-
почався разом з голосуванням 4 груд-
ня минулого року за його кандидатуру 
на посаду спікера парламенту. З само-
го початку було зрозуміло, що процес 
буде нелегким. Пам’ятаєте проблеми 
з комп’ютерною системою голосуван-
ня „Рада“? Яценюку вдалось провести 
„ручне“ голосування за кандидатуру 
Юлії Тимошенко на посаду прем’єр-
міністра. Водночас Яценюк, якого доти 
називали „містер компроміс“, підписав 
так званий лист трьох у справі приєд-
нання України до ПДЧ. Це стало фор-
мальним приводом для кризи в парла-
менті, пов’язаної з блокуванням три-
буни опозицією. Треба визнати, що 
Яценюк виконав шмат кропіткої праці, 
пов’язаної з розблокуванням парла-
менту. І хоча моментами його терпіння 

закінчувалося (як тоді, коли 13 люто-
го він заявив, що розпочато 30-денний 
відлік часу для розпуску Ради), загалом 
Яценюк показав себе справжнім дипло-
матом на посаді спікера.

У березні Верховна Рада під його ке-
рівництвом проголосувала за відстав-
ку мера Києва і призначення достро-
кових виборів у Києві, а водночас за 
Закон про Кабінет міністрів. Питання 
мера – істотне, адже воно було одним 
з передвиборчих гасел коаліції. Однак 
Закон про Кабмін фактично повертає 
президенту частину повноважень і об-
межує роль уряду. Однією з останніх 
справ коаліції стало відправлення до 
Конституційного Суду проекту закону 
про зняття депутатської недоторканості, 
що також було одним з передвиборчих 
гасел. Без сумніву, Яценюка на посаді 
спікера чекає нелегка праця. З іншо-
го боку, це дає можливість набирати-
ся відповідного політичного досвіду. Як 
каже Т.Березовець, „головна проблема 
Яценюка зараз в роботі з депутатами 
– його снобізм. Відверто на це нарікає 
чимало депутатів. Ставши головою Вер-
ховної Ради, він ігнорує будь-які звер-
нення, чужу думку. Можливо, це мо-
лодість, можливо, життєва позиція, але 
йому доведеться мінятися, а якщо він не 
зміниться, поміняють його“. Можливо, 
приходить час, коли Яценюк покаже се-
бе більш самостійним політиком. Адже 
раніше на посадах, які він займав, був 
або занадто коротко, або як молодий 
політик знаходився під впливом осіб, які 
вводили його на нові посади. Можливо, 
його слова в недавньому телевізійному 
інтерв’ю, що він не уявляє собі введення 
змін до Конституції в обхід парламенту 
– саме той перший крок, спрямований 
на відокремлення і самостійність. Як ві-
домо, президент каже про зміни шля-
хом референдуму. Питання, чи вдасть-
ся Яценюку захистити свою позицію та 
український парламентаризм перед 
спокусою „спрощення“ правил гри Се-
кретаріатом Президента.

Безперечно, він дуже цікавий політик 
для України, нова генерація. Проблема 
полягає в тому, що Яценюк поки що не 
створив власної потужної команди, од-
нак активно цим займається – долучає 
політологів та колишніх депутатів. А це 
говорить лише про одне: він обрав курс 
на здійснення самостійного політично-
го майбутнього, вказує Т. Березовець. 
Сам Арсеній Яценюк, коли його запи-
тують про плани і амбіції, говорить, що, 
маючи тридцять чотири роки, він не від-
чуває потреби поспішати. 

Петро Андрусечко, Київ

24 лютого Український боксер Володи-
мир Кличко в поєдинку за титул чемпі-
она світу у надважкій вазі за версіями 
IBF/IBO та WBO за очками переміг 
росіянина Султана Ібрагімова. Кличко 
мав перевагу протягом усіх 12 раундів. 
Усі три судді віддали перемогу українцю. 
Об’єднавчий бій у надважкій вазі про-
ходив останній раз у 1999 році.

24 лютого Керівники шести обласних 
рад Західної України підписали декла-
рацію про проведення року замків та 
палаців. Обласні керівники домовилися, 
що працюватимуть у двох основних 
напрямках – це реклама та збережен-
ня замків. Першорядним завданням 
є внесення законодавчих змін, які б дали 
змогу залучати приватний капітал для 
порятунку замків від руйнування. З огля-
ду на те, що ані держава, ані місцеві 
бюджети не в змозі реконструювати ці 
пам’ятки, слід вдатися до європейської 
практики і давати замки у приватне ке-
рування, вважає більшість фахівців. Крім 
того, цьогорічний Міжнародний еконо-
мічний форум у Львові, який традиційно 
проводиться у жовтні, відбудеться під 
гаслом збереження замків та палаців 
Львівщини. 

26 лютого Учасники „Координаційної 
ради лівих сил“ домовилися, що СПУ, 
СДПУ(о) і низка лівих партій готові 
виробити єдину політичну платформу. 
А на наступному засіданні, можливо, 
буде обговорюватися проект декларації 
об’єднання лівих сил. Представники 
ПСПУ залишили засідання Координацій-
ної ради, не знайшовши спільної точки 
зору в питанні статусу російської мови. 
Однак з переговорного процесу ПСПУ 
не виходить.

26 лютого Президент матиме юридичні 
підстави підписати указ про дострокове 
припинення повноважень парламенту, 
якщо Верховна Рада протягом тридцяти 
днів не відновить свою роботу. Про це 
заявив міністр юстиції Микола Онищук. 
13 лютого розпочався відлік 30-денного 
терміну. Водночас президент Віктор 
Ющенко заявляє, що не бажає роз-
пускати парламент, навіть якщо він не 
зможе зібратись на пленарні засідання 
протягом 30 днів.

26 лютого Фонд державного майна роз-
почав підготовку до продажу 67,79 % 
найбільшої телекомунікаційної компанії 
„Укртелеком“. Фонд пропонує потенцій-
ним покупцям взяти участь у розробці 
умов продажу пакета акцій компанії. 
У власності держави планують залиши-
ти контрольний пакет у 25 %+1 акція. 
Сьогодні „Укртелеком“ контролює 78 % 
ринку місцевої телефонії, обслуговуючи 
понад 10,1 млн. абонентів. 92,79 % 
„Укртелекому“ перебувають у власності 
держави. 

27 лютого Президент Віктор Ющенко 
вимагає від уряду реалізації невідклад-
них заходів для відновлення реєстрації 
вкладників знецінених заощаджень. о
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У листі до прем’єр-міністра Юлії Тимо-
шенко Ющенко наголошує, що змуше-
ний звернути її увагу на незадовільний 
стан виконання урядового рішення про 
виплати в 2008 році знецінених вкладів 
у зв’язку з чисельними зверненнями гро-
мадян. Президент нагадав, що станом 
на 22 лютого до відповідного реєстру 
внесено 4 млн. 678 тис. вкладників та 
виплачено понад 2,7 млрд. грн. – ще 
близько 1 мільйона громадян очікують 
реєстрації, а прогнозована кількість 
вкладників може перевищити 20 млн. 
осіб. 

27 лютого Генеральний секретар 
НАТО Яап де Хооп Схеффер так і не 
вніс змін до свого робочого графіку 
заради зустрічі з лідером української 
парламентської опозиції Віктором Яну-
ковичем, який прибув до Брюсселю, щоб 
рекомендувати НАТО зняти з порядку 
денного Бухарестського саміту питання 
про приєднання України до Плану дій 
щодо набуття членства в організації. 
Водночас в ході зустрічі із Генеральним 
секретарем Ради міністрів ЄС Хав’єром 
Соланою Віктор Янукович заявив, що 
питання інтеграції до Європейського Со-
юзу може об’єднати опозицію і коаліцію.

27 лютого Президент Віктор Ющенко 
заявляє, що напруженість у газових 
відносинах з Росією поки що знято. 
Станом на вечір 26 лютого Національ-
на акціонерна компанія „Нафтогаз 
України“ перерахувала заборгованих 
2 млрд. 200 млн. гривень платежу на 
користь компаній-постачальників газу 
до України.

27 лютого З початку року СБУ поруши-
ла 172 „корупційні“ кримінальні справи, 
з них 36 – за одержання хабарівю

27 лютого Перехід на контрактну армію 
перебуває під загрозою зриву, оскільки 
він неможливий без рішення житлових 
проблем, – заявив президент Віктор 
Ющенко.

28 лютого Голова комітету парламент-
ської співпраці Європейський Союз 
– Україна Адріан Северін вважає безпе-
речним право України на подачу заявки 
на членство в союзі. На його думку, 
зараз важливо діяти і, якщо Україна 
і ЄС розроблять спільну стратегію щодо 
безпеки у сфері енергетики, якщо будуть 
координувати свої дії в сфері зовнішньої 
політики, встановлять зону вільної тор-
гівлі, тоді Україна стане повним членом 
ЄС до того, як це буде закріплено де-
юре. „Давайте діяти, нібито ми дійсно 
інтегровані, давайте діяти так, нібито 
ми створюємо нову політичну асоціацію 
й економічну інтеграцію“. 

29 лютого Європейський банк рекон-
струкції та розвитку може надати Львову 
близько 4 мільйонів євро на підготовку 
проекту будівництва швидкісної залізни-
ці, так званої євроколії від Перемишля 
до Львова, загалом 80 кілометрів. „Для 
реалізації проекту буде створено міжна- о
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Як зменшити вразливість 
до російського впливу

З політичних удач останніх років можна відзначити хіба те, що в України 
дійсно з’явився пріоритет – європейський вибір і європейська інтеграція – і це 
поєднується з тією моделлю національного розвитку, яка була обрана наці-
онально-демократичними силами після президентських виборів 2004 року. 
Поряд із цим існує прагнення поглиблювати співпрацю з Росією. Можливо, 
навіть масштабну, не особливо обмежену традиційними формами співпраці, 
але таку, що жодним чином не пов’язана з обраною моделлю розвитку. Фак-
тично Україна наголошує, що вона йде іншим шляхом, ніж Росія. Звідси – всі 
основні проблеми українсько-російських стосунків.

Україна надзвичайно зацікавлена в нормальних стосунках з Росією, вона 
не може переорієнтуватися виключно на Захід, але все ж таки те, в чому 

збігаються завдання зовнішньої і внутрішньої політики України – це реалізація євро-
пейського напряму.

Стосовно НАТО я навіть наполягав би на тому, що це питання досить показо-
ве і важливе, але воно стоїть окремо. Незалежно від того, як у нас складеться 
з  НАТО, це жодним чином не вплине на стратегічний вибір. Нове українське керівни-
цтво здійснює спробу домогтися геополітичної свободи. І найперше – відстояти право 
самостійно обирати спосіб вирішення питань національної безпеки. А це, передовсім 
– спроба зафіксувати ті внутрішні зміни, які все ще не є незворотними (власне через 
значний вплив Росії, через залежність від Росії). НАТО висуває менш жорсткі вимоги 
щодо членства, порівняно з вимогами ЄС. Тут є більша загальна готовність членів 
НАТО. Можливо, недостатня, неодностайна, але набагато більша готовність розгля-
дати і позитивно вирішувати питання.

Для України спроба вступу в НАТО – це, передовсім, спроба зафіксувати зміни, 
які відбулись останніми роками, зробити незворотнім процес державності, самостій-
ного курсу. А спротив щодо НАТО містить інші складові. Україна декларує пацифізм, 
який важко критикувати, який частково визначає і позицію певної частини суспільства 
та еліт стосовно НАТО. Але основний спротив виникає через те, що цей крок справді 
може якісно змінити стосунки з Росією, але не міждержавні стосунки, а взаємини 
певних верств бізнес- та політичної еліти. 

Незважаючи на групові інтереси і питання утримання свого електорату, експлуата-
ція антизахідництва – яке в Україні завжди було дозованим, – незначна. Антизахідні 
настрої загострювалися під час гострої політичної боротьби останніх трьох років, бо 
на цьому будувалися електоральні стратегії. І НАТО стало заручником цих стратегій. 
Воно стало зручним інструментом, щоб агітувати проти співпраці з Заходом, ставити 
під сумнів демократичні і ринкові цінності. Тобто, це дуже заідеологізоване питання 
і воно технологічно набагато ширше, ніж можна собі уявити. Для України було б ба-
жаним досягти таких внутрішніх змін, які полегшили б внутрішні перетворення.

Українське суспільство погано поінформоване. Але йдеться не просто про брак 
інформації, а про викривлені уявлення і значну ідеологізацію. Тобто йдеться про 
дещо більше, ніж просто поінформованість. Потрібне утвердження нового світогляду, 
інше, модерне ставлення до процесів інтернаціоналізації, глобалізації. А частина 
населення дуже вразлива до такої орієнтації. Звичайно, це питання мало б стати 
інструментом у внутрішньополітичній боротьбі такої сили як Партія регіонів, однак 
це природніше для Наталії Вітренко. Для Партії регіонів переробка власної стратегії 
дала б перспективу участі у владі, адже тоді вони б не відмовилися від НАТО. Їхня 
позиція пов’язана з російським впливом. Україна ж не може втекти від Росії в НАТО, 
як це зробили балтійські країни.

А зміни потрібні, бо Росія взагалі втратила конструктивну лінію (навіть для себе 
конструктивну, а не лише для сусідів). Після Помаранчевої революції Росія так і не 
знайшла адекватного підходу до України. Але цей підхід уже увиразнюється. Фак-
тично, зміни вже відбуваються. Відходить острах кольорових революцій, очевидним 
стає, що діють економічні важелі, енергоносії взагалі стають питанням торгівлі. І ця 
прагматизація відбувається, вона буде продовжена, а Медвєдєв у ролі президента 
додасть ще більше прагматизму, ще більше арифметики. І вже від України залежати-
ме, чи зміниться щось насправді. Наша проблема –зменшити власну вразливість до 
російського впливу.

Олександр Дергачов, політолог, 
провідний науковий співробітник Інституту політичних 

і етнонаціональних досліджень НАН України, Київ
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родний консорціум: залізниця України, 
Польщі, залізниця Бельгії, тому що вона 
брала участь у подібному проекті, окрім 
того, ЄБРР і, звичайно, приватні інвес-
тори“, – пояснює мер Львова Андрій 
Садовий. Проект планують втілити за 
5 років, його приблизна вартість 500 
мільйонів євро.

29 лютого Народні депутати від блоку 
„Наша Україна – Народна самооборо-
на“ зареєстрували у парламенті проект 
закону про внесення змін до Закону 
„Про політичні партії в Україні“. Про-
ект передбачає можливість об’єднання 
політичних партій. Це остання перепона, 
яка стоїть на шляху об’єднання учасників 
блоку НУ–НС в єдину партію. 

29 лютого Усього 3 % жителям України 
заважає відвідувати часто кінотеатри 
той фактор, що фільми дублюються 
в основному українською мовою. Про 
це свідчать дані соцопитування, про-
веденого Київським міжнародним інсти-
тутом соціології. Згідно з даними, 73 % 
опитаних відвідують кінотеатри рідше, 
ніж один раз на рік, не відвідують взагалі 
або не пам’ятають, коли останній раз 
там були. 

1 березня Прем’єр Юлія Тимошенко 
вважає, що з нової редакції Конституції 
треба вилучити або посаду прем’єр-мі-
ністра, або президента.

1 березня Дочка екс-президента Ле-
оніда Кучми Олена Франчук купила 
особняк у Кенінгстоні за рекордну для 
Британії суму – 80 млн. фунтів стерлінгів. 
Раніше рекорд ціни належав сталели-
варному магнатові Лакшмі Мітталу, що 
купив особняк у Кенінгстоні за 67 млн. 
фунтів стерлінгів.

1 березня Другий всеукраїнський з’їзд 
рад усіх рівнів, проведений в Сєвєродо-
нецьку, виступив з ініціативою формуван-
ня всеукраїнського комітету з проведення 
референдуму з питань НАТО за участю 
як парламентських, так і непарламент-
ських партій. Крім того, з’їзд пропонує 
підготувати для поширення серед насе-
лення і привернення уваги світової гро-
мадськості до проблем захисту російської 
мови в Україні „білу книгу насильницької 
українізації і порушення прав людини“. 
„Розглянувши питання щодо фальсифіка-
цій історичного минулого України, з’їзд 
визнав за необхідне попередити органи 
влади про відповідальність за антикон-
ституційні дії, перевищення повноважень 
і надання свідомо неправдивої інформа-
ції, насамперед, щодо проблеми Голо-
домору, діяльності нацистських злочинців 
і ОУН–УПА“, – йдеться в резолюції.

1 березня Політрада „Нашої України“ 
встановила граничний термін у два 
місяці, щоб провести з’їзди щодо ство-
рення об’єднаної партії на основі блоку 
НУ–НС.

3 березня „Газпром“ обмежив по-
дачу газу Україні на 25 %. У той же о
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Олексій Гарань:
„...основна проблема йде 
якраз із боку президентського 
Секретаріату“

Перші місяці 2008 року, якщо йдеть-
ся про українську політику, виявилися 
досить напруженими: блокування пар-
ламенту, газова війна з Росією, роз-
гортання конфлікту довкола київсько-
го мера, питання конституційних змін 
та приєднання України до ПДЧ. Деякі 
з цих аспектів „Український Журнал“ 
обговорював із Олексієм Гаранем, 
професором політології, науковим ди-
ректором Школи політичної аналітики 
Києво-Могилянської Академії.

Як ви оцінюєте ситуацію, що склалася 
в українській політиці?
На мою думку, кінець минулого року був 
дуже оптимістичний. Якщо мати на увазі 
динаміку минулого року. Початок 2007 
року був дуже складним. Ми бачили, що 
Партія регіонів намагалася монополізу-
вати владу в Україні. Саме це прагнен-
ня призвело до політичної кризи, резуль-
татом якої став компроміс, очікуваний 
компроміс про дострокові вибори. Полі-
тики згодом продемонстрували, що во-
ни можуть досягати компромісу: Партія 
регіонів визнала результати виборів, хо-
ча вони були не надто сприятливі для неї. 
Однак суперечності є, і вони пов’язані 
з наближенням президентської кампанії.

Парадоксально, але значною мірою 
проблеми України після 2004 року 
пов’язані з демократією, з її становлен-
ням. Тому, умовно кажучи, якби Ющен-
ко після 2004 року був авторитарним 
лідером з авторитарними повноважен-
нями, він міг би втілювати свою програ-
му, не звертаючи увагу на вибори, на 
опозицію. Але відбувався демократич-
ний процес, зокрема, вибори 2006 ро-
ку. Це призвело до того, що і Ющенко як 
президент, і інші політичні гравці, мусили 
шукати електоральної підтримки. Пози-
тив полягає в тому, що в результаті по-
літики змушені були рахуватися з тим, як 
голосують люди. Але, з іншого боку, це 
певною мірою зробило українську полі-
тику популістською, тому й маємо зараз 
ці нескінченні вибори. І ситуація знову 
ускладнилася. Тому не можна сказати 
напевно, хто буде президентом, хто бу-
де прем’єром, а хто отримає в пер-
спективі парламентську більшість. Зро-
зуміло, порівнюючи з Росією, це плюс. 
З іншого боку, це призводить до певної 

нестабільності і до складності з утілен-
ням ряду реформ, які можуть бути не-
популярними. Їх важко впроваджувати 
напередодні виборів. Рейтинг Ющенка 
значно поступається рейтингу Тимошен-
ко. І в цій ситуації для нього є можливість 
позиціонуватися в ролі арбітра. Цю його 
позицію можна озвучити так: „Ми фор-
муємо уряд, і уряд працює. Є потужна 
опозиція, яка критикує уряд. Я, як прези-
дент, виступаю в ролі арбітра“.

Однак можлива інша ситуація, на 
кшталт „давайте вставляти палиці в ко-
леса уряду“. Хоча варто наголосити, що 
нинішній уряд – це не уряд Тимошенко, 
це коаліційний уряд, там представлена 
і пропрезидентська „Наша Україна“. 
А тим часом з боку Секретаріату постій-
но йде критика, обмеження діяльності, 
і нагнітання пристрастей довкола уряду. 
Це неконструктивно. Тому я вважаю, що 
Ющенко тут програє, натомість рейтинг 
Тимошенко й далі зростає.

Ситуацію, яка склалась у демокра-
тичному таборі, я умовно розцінив би як 
своєрідний праймеріз. Бо, фактично, ми 
маємо конкуренцію всередині демокра-
тичного табору: хто буде основним кан-
дидатом на посаду Президента. Те, що 
надходить з боку Секретаріату, не є кон-
структивним, адже від Тимошенко вима-
гають, щоб вона чітко пообіцяла, що не 
йтиме на вибори. На мою думку, це аб-
солютно алогічно. Я не хочу сказати, що 
в таборі Тимошенко все йде гладко, там 
теж є радикали, які вступають в полеміку 
з Секретаріатом. Але в цілому вважаю, 
що основна проблема йде якраз з боку 
президентського Секретаріату.

Верховна Рада 18 березня проголо-
сувала про відставку мера Леоніда 
Черновецького та прийняла в першому 
читанні Закон про Кабмін. Що це озна-
чає для основних політичних гравців?
Я б дуже обережно назвав це віднов-
ленням єдності помаранчевої коаліції 
між Віктором Ющенком і Юлією Тимо-
шенко. Не знаю, наскільки довго вона 
проіснує, але принаймні в цьому випад-
ку це відбулося. Те, що ми бачили остан-
німи тижнями, було наростанням супер-
ечностей між президентом і урядом, 
причому основні критичні стріли я адре-
сував би насамперед Секретаріатові 
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час „Газпром“ заявив, що готовий до 
продовження переговорів з Україною. 
Такі дії спричинені тим, що „Газпром“ 
не влаштовував хід переговорів з „На-
фтогазом“ про оплату заборгованостей, 
які українська сторона відмовляється 
визнавати. 

4 березня Через невідновлення пере-
говорного процесу „Газпром“ обмежив 
подачу газу Україні ще на 25 %. Пред-
ставники „Нафтогазу“ „не тільки не 
вилетіли в Москву“, а й зробили заяву 
про можливі симетричні дії у відповідь. 
„Газпром“ зазначив, що якщо укра-
їнська сторона не повернеться за стіл 
переговорів, то „Газпром“ не виключає 
ще одного скорочення поставок газу 
в Україну.

4 березня „Нафтогаз України“ повідо-
мив російський „Газпром“ про скоро-
чення обсягів поставок транзитного газу 
в Європу на 60 млн. кубометрів на добу. 

5 березня Обмеження постачань при-
родного газу для споживачів України 
з боку російського „Газпрому“ зняті. 
Про це в ході телефонних переговорів 
домовилися глава правління „Газпрому“ 
Олексій Міллер і глава правління „На-
фтогазу України“ Олег Дубина. Пере-
говори голів правління проводилися за 
підсумками телефонної розмови прези-
дента України Віктора Ющенка і прези-
дента Російської Федерації Володимира 
Путіна. Постачання газу з 1 січня по 
1 березня 2008 року будуть повністю 
оформлені й оплачені НАК „Наф тогаз 
України“ за існуючою на початок року 
схемою.

5 березня Партія регіонів припиняє 
свою участь у роботі Національної 
конституційної ради при президенті. 
„Створена у складі цієї ради спеціальна 
робоча група почала роботу з перегля-
ду всього тексту української Конституції, 
починаючи з преамбули, загальних 
засад і по всіх розділах“, – заявив про 
причину виходу регіонал Олександр 
Лавринович. 

6 березня Російська преса пише, що 
вирішення газового конфлікту між Укра-
їною і Росією стало першою в історії 
поразкою „Газпрому“.

6 березня Казахстан має потенціал 
і бажання збільшити поставки нафти 
й газу до України – заявив президент 
Казахстану Нурсултан Назарбаєв під 
час зустрічі з президентом Віктором 
Ющенком. 

6 березня Спікер Верховної Ради Арсе-
ній Яценюк відкрив пленарне засідання 
ВР і заявив про підписання протоколу 
порозуміння. Після того у парламенті 
було проголосовано за узгоджену по-
станову по НАТО. Згідно з постановою, 
ухваленою парламентом, рішення що-
до Міжнародного договору про вступ 
України до НАТО приймається лише за 
наслідками всеукраїнського референ-

Президента, (наголошую, що не пре-
зидентові, а саме його секретаріату). 
З боку Секретаріату виходило дуже ба-
гато некоректних заяв на адресу уряду, 
які значною мірою дестабілізували си-
туацію в коаліції. Зрештою, Тимошенко 
поставила питання руба: уряд звернув-
ся до президента з проханням усунути 
Черновецького. Було створено прези-
дентську комісію, але в такому складі, 
що Черновецький кращого й бажати не 
міг би. Уряд представив досить багато 
матеріалів, які свідчать про неадекват-
ну діяльність Черновецького на посаді 
мера. І Тимошенко наголосила: „В ко-
аліційній угоді є пункт про дострокові 
вибори, це наше спільне зобов’язання, 
і давайте його проголосуємо. Якщо час-
тина ,Нашої України‘ не підтримає цей 
пункт, ми побачимо, хто власне про-
ти“. При цьому Тимошенко не відмови-
лася розглядати інші законопроекти, 
які передбачалися коаліційною угодою 
(а передбачалося їх понад десяток), се-
ред яких Закон про Кабмін – це лише 
частина. Хоча для президента, можливо 
– найважливіша.

Це схоже на своєрідний обмін…
Я сказав би, що це своєрідний пакет, 
тому що Закон про Кабмін – це те, чо-
го хотів президент, оскільки Закон йому 
повертає значні повноваження, тобто це 
на користь Ющенку. Але якщо будемо 
говорити про президентські вибори і ви-
сокий рейтинг Тимошенко, то Законом 
може в перспективі скористатися й вона. 
Щодо Черновецького, то я думаю, це ду-
же важливо саме з політичної точки зо-

ру, оскільки голосування продемонстру-
вало можливість єдності коаліції.

Як ви вважаєте, ця напруга буде про-
довжуватися? 
Все залежить від моделі стосунків, яка 
обирається, гадаю, насамперед прези-
дентом. Або він обере принципову по-
зицію на співпрацю з урядом, і далі тоді 
ситуація залежатиме від рейтингів. Або 
орієнтуватиметься на конфронтацію, 
чи радше на те, що Тимошенко не змо-
же виконати свої обіцянки, бо ситуація 
в економіці може погіршуватись. І тоді 
можна буде перекласти відповідальність 
на уряд, знизивши таким чином популяр-
ність Тимошенко.

Як можна підняти рейтинг Ющенка, 
щоб він реально конкурував у виборах 
з Тимошенко?
На мою думку, дуже складно про це го-
ворити. Я зараз не бачу можливостей. 
Але до виборів ще багато часу, і мож-
лива гра на пониження рейтингу Тимо-
шенко та – з іншого боку – на позиціо-
нування Ющенка як мудрого правителя. 
Але знову ж таки, мені здається, остан-
нім часом парадокс полягає в тому, що 
коли Ющенко і Тимошенко діють злаго-
джено, рейтинг Ющенка зростає. Так 
було після розпуску парламенту. А во-
сени, коли постало питання про форму-
вання уряду і те, яким буде уряд, Ющен-
ко почав вагатися. Ці вагання відбилися 
і на позиції „Нашої України“. Її рейтинг 
почав падати.

За розумної постановки питання 
Ющенко міг би набирати високий рей-
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думу. За таке рішення проголосувало 
248 депутатів – 175 від Партії регіонів, 
34 – від БЮТ, 19 – від НУ–НС, 20 – від 
Блоку Литвина. Фракція Компартії не 
голосувала.

11 березня Міністр внутрішніх справ 
Юрій Луценко готовий пожертвувати 
особистими амбіціями заради висування 
єдиного кандидата від демократичних 
сил у випадку проведення дострокових 
виборів міського голови Києва.

11 березня У виконуючого обов’язки 
голови СБУ Валентина Наливайченка ви-
крали гаманець з документами. Він подав 
заяву в міліцію. Глава СБУ вирішив по-
плавати в басейні і пішов у роздягальню. 
А повернувшись після плавання, виявив 
пропажу портмоне. Після оголошення по-
відомлення в пресі, того ж дня Наливай-
ченку міліція повернула портмоне, яке, 
за повідомленням правоохоронців, було 
знайдено в під’їзді одного з будинків. 

11 березня Якби вибори у Верховну 
Раду України відбулися 2 березня, то 
на них переміг би БЮТ. Про це свідчать 
результати опитування суспільної думки, 
проведеного ТОВ „ФОМ–Україна“. 
БЮТ отримав підтримку 36,4 % опита-
них громадян, Партія регіонів – 28,8 %, 
блок НУ–НС – 8,7 %, КПУ – 6,5 %, Блок 
Литвина – 5 %, 10,3 % опитаних – проти 
усіх. Відповідаючи на запитання „за кого 
б ви проголосували, якби президентські 
вибори відбулися в найближчу неділю“, 
26,8 % висловили готовність віддати свої 
голоси Тимошенко, 20,3 % опитаних 
– Віктору Януковичу, 9,9 % – Віктору 
Ющенку, 3,8 % – Володимиру Литвину, 
3,6 % – Петрові Симоненку.

11 березня В Києві розпочався страйк 
водіїв маршрутних таксі, який може 
перерости у Всеукраїнський страйк. 90 % 
маршрутних таксі не вийшло на роботу. 
Страйкарі вимагають підвищення тарифів 
за проїзд, в середньому на 25 копійок.
 
12 березня Великобританія підтримує 
вступ України до Європейського Союзу 
та НАТО, – заявив британський міністр 
закордонних справ Девід Міллібенд. 

12 березня Кабінет міністрів ухвалив 
рішення звернутися до президента Укра-
їни з поданням про звільнення Леоніда 
Черновецького з посади голови Київ-
ської міської державної адміністрації. 

12 березня Прем’єр-міністр Юлія Тимо-
шенко заявила, що на переговорах у 
Москві між керівництвом НАК „Нафто-
газ України“ та ВАТ „Газпром“ підписа-
но спільне узгоджене рішення щодо усу-
нення з газового ринку України компанії 
„Укр-Газ-Енерго“. Окрім того, сторони 
дійшли згоди про те, що задля співпраці 
немає жодної необхідності у створенні 
нових посередницьких структур. Ще 
одне рішення, яке було прийнято сторо-
нами: впродовж 2008 року ціна на газ 
для України не перевищуватиме 179,5 
доларів за тисячу кубічних метрів.

тинг. Але те, що діється останнім часом, 
не сприяє цьому. Більше того, я сказав 
би, що президента втягують у такі дії, які 
налаштовують проти нього значну час-
тину експертного середовища. Напри-
клад, ідея провести зміни до Конститу-
ції. Проти цього виступає значна части-
на політичних сил. Ми ж голосували за 
Ющенка-демократа! Але якщо будуть 
спроби написати Конституцію під пре-
зидента, із сильними президентськи-
ми повноваженнями, це, по-перше, не 
сприятиме іміджу Ющенка як демокра-
та, а по-друге, це і малоймовірно.

Я власне хотів запитати про зміни 
до Конституції. Пам’ятаєте, коли був 
референдум 2000-го року, Кучмі не 
вдалося в такий спосіб внести зміни. 
Арсеній Яценюк також говорив, що це 
неможливо без парламенту.
В цілому настрій українських політиків 
є такий, що парламент не можна ігно-
рувати. І основне – Ющенко не може 
виграти цей референдум без підтрим-
ки чільних політичних сил. Без того са-
мого БЮТу, скажімо. Або, наприклад, 
уявіть ситуацію, коли Ющенко і коаліція 
виходять на референдум, а Партія регі-
онів буде категорично проти. Теоретич-
но такий референдум можна провести 
і виграти. Але це буде означати поля-
ризацію країни і неприйняття Конститу-
ції значною частиною суспільства. Тому 
в даному випадку Партію регіонів не 
можна ігнорувати, з її думкою потрібно 
рахуватись. Я думаю, що Україна могла 
б отримати збалансовану Конститу-
цію, бо потенційно в цьому зацікавлені 
основні політичні й економічні гравці, 
всі зацікавлені в стабільності, збалан-
сованості. З одного боку, ніхто не ба-
жає повернення часів Леоніда Кучми, 
а з іншого – в радикальному зменшенні 
повноважень президента, коли ми отри-
муємо суто парламентську республіку, 
в українських умовах – винятково не-
стабільну. 

Інша річ, чи вдасться прийняти нову 
редакцію Конституції в умовах, коли від-
бувається настільки гостра конкуренція 
напередодні виборів. Це складно зроби-
ти в політизованій атмосфері. Я хотів би, 
щоб ці зміни відбулись. Але, якщо гово-
рити про написання нової редакції Кон-
ституції, то, можливо – вже після прези-
дентських виборів. І, можливо, найкомп-
роміснішим варіантом було би не пере-
писування значної частини Конституції, 
а зміна тих пунктів, які або суперечать 
один одному, або які недостатньо опису-
ють повноваження (наприклад, розподіл 
повноважень президента чи прем’єра). 
Тобто, внести зміни або уточнення, не 
затіваючи широкомасштабних змін Кон-

ституції. Ось це можна було б зробити 
і через парламент.

Повертаючись до ситуації серед осно-
вних політичних гравців: якою мірою 
„Нашу Україну“ можна вважати про-
президентською силою? Адже останнім 
часом багато говориться про створення 
нової політичної партії.
Я скептично ставлюся до таких заяв, 
що, мовляв, можна буде створити про-
президентську партію з частини „На-
шої України“. Створити можна, але, чес-
но кажучи, не знаю, як швидко вдасться 
зробити її ефективною. Мені здається, 
одна з проблем „Нашої України“ по-
лягає в тому, що її постійно намагають-
ся назвати пропрезидентською силою. 
В цьому проблема, оскільки силу треба 
творити на певних програмних засадах. 
Якщо чітко визначена програма і зрозу-
міло, чого саме хоче досягти певна сила, 
що хоче зробити президент, тоді можна 
говорити про їхню співпрацю. Адже на-
справді проблема „Нашої України“ не 
в тому, що вона здобуває менше голо-
сів. Я не бачу в цьому нічого страшного. 
Вона могла би грати роль „третьої си-
ли“. Не обов’язково бути великою пар-
тією. Можна бути ліберальною партією 
між двома великими гравцями, позиція 
якої багато що визначатиме. А з боку 
Секретаріату постійно видно намагання 
набрати максимальну кількість відсотків. 
Як на мене, це непродуктивно.

Хотілося б запитати про спікера парла-
менту, Арсенія Яценюка. Його багато 
хто бачить майбутнім президентом. Він 
справді має такі амбіції? Чи може досяг-
ти більшого, ніж спікерство?
Про такі амбіції говорити ще надто ра-
но. Але я думаю, це перспективний по-
літик. Він репрезентує нову генерацію 
українських політиків, тобто це людина 
і освічена, і професійна, добре підготов-
лена, яка може розмовляти із Заходом 
його мовою (в прямому і в переносному 
сенсі), до того ж – достатньо компроміс-
на і прагматична. Тобто, порівняно з ін-
шими спікерами, які – що не кажи – були 
продуктом попередньої епохи, він пред-
ставник нової хвилі українських політи-
ків. До цієї хвилі я зарахував би також 
Анатолія Гриценка.

Але до президентських виборів надто 
мало часу, щоб ці політики могли вести 
окрему серйозну гру. Як буде склада-
тися, побачимо. Багато залежить від по-
дальших кроків Яценюка. Його нинішня 
роль спікера передбачає, що він не мо-
же бути спікером однієї частини пар-
ламенту, він мусить шукати компроміс, 
зберігаючи в той же час якісь найприн-
циповіші позиції.
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13 березня Заарештовано Рувіма 
Аронова, депутата „в законі“ у Верхов-
ній Раді АР Крим, який півтора року 
знаходився в міждержавному розшуку 
за здійснення злочинів у складі органі-
зованої злочинної групи „Башмаки“, де 
очолював економічну ланку. Крім нього, 
до кримінальної відповідальності при-
тягуються ще 24 учасники зазначеного 
організованого злочинного угруповання.

13 березня Голова Центральної вибор-
чої комісії Володимир Шаповал закли-
кає всіх членів комісії подати у відставку. 
За його словами, такий розвиток подій 
буде найбільш оптимальним, і він до-
зволить вирішити ситуацію, що склалася 
в ЦВК, коли орган не може функціону-
вати. „Якщо я побачу, що ніякої реакції 
немає, я особисто подам у відставку“, 
– заявив він. Нагадаємо, що ЦВК 
сформовано за партійним принципом, 
50 % від опозиції, а 50 % від коаліції. 
Засідання ЦВК 6, 11 і 12 березня, на 
яких повинно було розглядатися питання 
про реєстрацію наступних за списком 
депутатів Київради від БЮТ, не відбулися 
через відсутність кворуму.

13 березня Російська компанія „Газ-
пром“ буде напряму здійснювати по-
ставки газу промисловим споживачам 
України, що складе 10 % українського 
газового ринку. Відповідно до більш 
ранньої домовленості президентів двох 
країн, „Газпром“ міг одержати половину 
в СП із „Нафтогазом“ по реалізації газу 
на внутрішньому ринку. Однак уряд 
України домігся інших умов. В даний час 
на „Газпром“ опосередковано припадає 
25 % від продажів на місцевому ринку: 
він володіє 50 % у RosUkrEnеrgo, що во-
лодіє 50 % у трейдері „УкрГаз-Енерго“, 
що постачає газ промисловим і прирів-
няним до них споживачам. Таким чином, 
реальна частка „Газпрому“ на ринку 
України фактично не зміниться.

13 березня Президент Віктор Ющенко 
відсторонив голову Київської міськдер-
жадміністрації Леоніда Черновецького 
від виконання повноважень на 15 днів. 
Ющенко також доручив провести у 
п’ятнадцятиденний строк службове роз-
слідування невиконання Черновецьким 
службових обов’язків, порушення ним 
Конституції і законів. Указом перед-
бачено також утворити комісію для 
проведення службового розслідування 
і призначити її головою віце-прем’єра 
Івана Васюника, який, до речі, під час 
урядового голосування за підтримку 
цього питання був серед небагатьох, хто 
утримався. 

14 березня Прем’єр Юлія Тимошенко 
заявляє, що країна має намір підви-
щити тарифи на зберігання газу у своїх 
сховищах.

15 березня Апеляційний суд Києва 
визнав винними трьох колишніх співро-
бітників Міністерства внутрішніх справ 
у скоєнні вбивства журналіста Георгія 
Гонгадзе і призначив їм покарання 

Як вам здається, він справився з кри-
зою? Адже він досить недовго був на 
цій посаді.
Я б сказав, що на початках йому не ви-
стачало досвіду, але він швидко вчиться. 
А якщо ж говорити про його загальні під-
ходи до роботи в парламенті, вони до-
статньо компромісні. Він слухає різні 
сторони, він намагається шукати вихід. 
Я вважаю, що іноді опозиція принижува-
ла його, мовляв, він молодий і мало що 
розуміє, але він діє набагато адекватні-
ше, ніж попередні спікери.

Щодо майбутнього Партії регіонів. 
Багато хто прогнозує, що вона має 
поділитися, там є певна проблема 
з лідером…
Це насправді дуже складне питання. 
Зрозуміло, що Партія регіонів стояла 
і стоїть перед дилемою, якою їй бути: 
або такою партією, якою вона була спо-
чатку, тобто номенклатурно-олігархіч-
ною (коли вона була пов’язана з Кучмо-
ю і його методами). Чи вона буде мо-
дернізуватися? Логічно припустити, що 
вона повинна б модернізуватись. Однак 
питання в тому, чи буде це відбуватись, 
а якщо буде, то як швидко, які політики 
братимуть у цьому участь. В Партії ре-
гіонів завжди було якесь, умовно кажу-
чи, прагматичне крило. Але якщо згада-
ти ситуацію, коли регіонали опинилася 
при владі після підписання Універсалу, 
– партія не змогла реалізувати прагма-
тичну лінію. Бо позиція „яструбів реван-
шу“ власне й призвела до кризи.

Однак згодом, під час кризи, прагма-
тичне крило показало свою силу. Тобто, 
Партія регіонів пішла на вибори, пе-
рейшла в опозицію, і призначення Ра-
їси Богатирьової на посаду Секретаря 
РНБО було пошуком прагматичної лінії, 
безумовно. Проблема в тому, що і Ринат 
Ахметов, і Борис Колесников шукають 
компромісів з президентом, але навряд 
чи вони наважаться порвати з партією 
в цілому, відкрито.

До речі, установка Секретаріату Пре-
зидента полягає в тому, щоб заручитися 
підтримкою основних олігархічних груп, 
сказавши їм: „Тимошенко дуже ради-
кальна, з нею важко мати справу, вам 
вигідніше підтримати Ющенка. Він комп-
ромісніший. З ним буде легше працю-
вати“. А уособленням Партії регіонів, її 
прапором залишиться Віктор Янукович. 
Але мені здається, він не зуміє модер-
нізувати партію, цивілізувати її (хоча, 
наприклад, на з’їзді в Сіверодонецьку 
виступ Януковича був найменш ради-
кальним). 

Назагал, проаналізувавши заяви пар-
тії, наприклад, щодо НАТО, можна ро-
зуміти, що це лише привід для конфрон-

тації. Можливо, Партія регіонів буде за-
тягувати ратифікацію вступу до СОТ. Це 
може призвести до своєрідної маргіна-
лізації партії, оскільки в кампанії проти 
НАТО регіонали використовували гас-
ла, притаманні комуністам та Наталії 
Вітренко. А партія претендує на те, щоб 
бути поважною партією, а не просто 
підспівувати російським інтересам. Тому 
я сказав би, що дилема, яка стоїть перед 
Партією регіонів, залишається.

Насамкінець хотілося б почути ва-
шу думку про зовнішню політику. Чи 
є шанс, що на саміті в Бухаресті Укра-
їна приєднається до ПДЧ, а в майбут-
ньому – до НАТО?
Я думаю, зараз варто говорити са-
ме про ПДЧ, а не про вступ до НА-
ТО. І в цьому контексті все залежить від 
країн НАТО, від їхньої позиції. На мою 
думку, „лист трьох“ був абсолютно ви-
правданий і абсолютно легітимний. Він 
опирався на всі закони, які приймалися 
в Україні, в тому числі і з Партією регі-
онів та Януковичем. Тому дуже прикро, 
що була розіграна ця кампанія, бо НА-
ТО було лише приводом для Партії ре-
гіонів. Вони відверто говорили, що їм по-
трібне було переформатування коаліції. 
А результат блокування виявився такий, 
що повернулися до того, з чого почина-
ли, тобто – до компромісної постанови 
Ради, яку запропонувала коаліція: вступ 
до НАТО відбуватиметься за резуль-
татами референдуму. Це була позиція 
всіх політичних сил від початку. Але що 
вдалося зробити Партії регіонів? Вда-
лося створити негативний імідж України 
для НАТО і таким чином підіграти Росії. 
Я думаю, що внутрішня опозиція, яка 
є в Україні щодо НАТО, насправді не 
є перешкодою для ПДЧ. Відомо, що ба-
гато країн, які вступали в НАТО, мали 
потужну внутрішню опозицію, але вона 
була змінена під час інформаційної кам-
панії. Тут можна навести приклад і Сло-
ваччини, і Болгарії. Навіть говорячи про 
Німеччину, яка є скептиком у питанні 
приєднання України до ПДЧ, ми може-
мо згадати про її власний досвід: канцле-
ра Конрада Аденауера свого часу зви-
нувачували в розколі країни. Наприкінці 
70-х і на початку 80-х були дуже потуж-
ні антинатівські демонстрації, акції проти 
розміщення американських ракет. Але 
це демократія! Тому підсумок такий: мо-
ва не йде про вступ до НАТО, мова йде 
про ПДЧ. Це є стимулом для внутрішніх 
українських реформ, у тому числі – для 
проведення інформаційної кампанії, як 
це було в країнах Центрально-Східної 
Європи.

Спілкувався Петро Андрусечко, Київ



44

з  к р а ю
о

гл
яд

 п
о

д
ій

у вигляді позбавлення волі строком від 
12 до 13 років. Як сказано у вироку, всі 
підсудні визнали свою провину частково, 
зокрема, Протасов заперечував, що 
вбивство було скоєно за попередньою 
змовою. Він, Попович і Костенко ствер-
джували, що діяли за вказівкою свого 
керівника, тобто на той час начальника 
Департаменту зовнішнього спостере-
ження МВС України Олексія Пукача, 
і вважали, що Гонгадзе після затримання 
буде доставлений до органів внутрішніх 
справ. У свою чергу, Попович і Костенко 
зауважували, що не мали наміру вбивати 
Гонгадзе, а намагалися залякати його. За 
словами підсудних, про те, що вони ви-
крали саме журналіста, дізналися згодом 
із засобів масової інформації. Водночас 
ще один обвинувачуваний – колишній 
керівник цього ж Департаменту МВС 
Олексій Пукач – знаходиться в розшуку.

17 березня Леся Гонгадзе, мати за-
гиблого журналіста Георгія Гонгадзе, 
висловила переконання, що справу на 
цьому, швидше за все, закриють і що 
реальних замовників убивства так ніко-
ли і не назвуть. „Може, троє підсудних 
і винні у вбивстві Георгія“, – каже Леся 
Гонгадзе, але, на її думку, обвинувачені 
стали радше „заручниками“, „зброєю 
у руках держави“, на яких „повісили“ 
суворий вирок, який насправді слід було 
розділити між прокуратурою та замов-
никами.

17 березня У Косово під час за-
ворушень були обстріляні і закидані 
гранатами співробітники МВС України, 
які входять до складу миротворчих сил 
ООН. Як наслідок, 15 поранених, один 
помер. Протестувальники обстріляли бу-
динок поліцейської дільниці та закидали 
територію понад 50-а гранатами. 

18 березня Парламент ухвалив у пер-
шому читанні президентський варіант 
закону про Кабмін. „За“ проголосувало 
246 депутатів. Голосували депутати БЮТ, 
НУ–НС і блок Литвина. Законопроект 
передбачає, що міністри оборони та 
закордонних справ призначаються на по-
сади виключно за поданням президента. 
Подання про їх звільнення також вносить-
ся за його згодою. Також проект перед-
бачає призначення заступників міністрів 
за поданням міністрів, а не прем’єра, 
та координацію міністрами всіх органів 
виконавчої влади, які не входять до скла-
ду уряду. Вилучається право прем’єра 
координувати роботу міністерств і пере-
дається Кабміну як колегіальному органу. 
Як відомо, взимку 2007 року фракції 
БЮТ та Партії регіонів подолали вето 
президента на закон про Кабмін, який 
суттєво розширив права прем’єра, тепер 
цей закон втратить чинність.
 
18 березня Слідчими СБУ порушено 
кримінальну справу за фактом розтрати 
державних коштів шляхом зловживання 
службовим становищем посадовцями 
Харківської міської ради, зокрема, серед 
них міський голова Харкова Михайло 
Добкін та секретар міської ради Генадій 

Партнерство Польщі та 
України в енергетиці треба 
наповнити змістом

Аналізуючи енергетичне питання у Східній Європі, складно не поміти-
ти двох протилежних позицій. 

Перша з них припускає: якщо Європа приречена на енергетичну 
співпрацю з Росією, то енергетичну політику слід проводити так, щоб 
забезпечити стабільність поставок. Це особливо важливо з огляду на 
зростання потреб Європи в енергетичній сировині, обмеженого до-
ступу до ресурсів, проекологічної політики ЄС. Елементом цієї політики 
є певний рівень поступок, а також, наприклад, – побудова транспортної 
інфраструктури чи структури сховищ в обхід інтересів третіх держав. 
Таку політику можна окреслити як індивідуалістичну.

Друга позиція знаходиться в опозиції до першої. Згідно з нею реалі-
зація 27 європейських стратегій щодо носіїв енергії загрожує монополізацією 
ланцюга поставок без будь-якої взаємності. Згідно з цією точкою зору сутністю 
європейського партнерства повинна бути співпраця і солідарність та здійснення 
спільного вибору в даних обставинах. У цьому контексті істотними можна вва-
жати, між іншим, дії президента Леха Качинського та польських представників 
в Європейському парламенті, які звертають увагу на загрози, що виникають 
з однобічного характеру енергетичних стосунків в Європі. Цю позицію можна 
окреслити як енергетичну солідарність.

Польща та Україна, як і раніше, мають статус транзитних держав. Треба 
однак пам’ятати, що „транзитність“ – це не назавжди. З точки зору кожного 
користувача ресурсів істотною є відповідь на запитання: „Чи транспортування 
сировини може стикнутися з якимись труднощами?“ У випадку надто динамічної 
політичної культури транзитних держав та фахового чорного піару щодо них, 
схильність до пошуку альтернативи зростає. З такою ситуацією маємо тепер 
справу в контексті Польщі та України. Зрозуміло, це не надто комфортна си-
туація. 

Польща та Україна не повинні погоджуватися на роль, визначену для них 
іншими державами. В цьому контексті наше партнерство слід було б наповнити 
змістом, підтриманим мандатом Євросоюзу. Основним елементом цього змісту 
повинно бути продовження нафтогону „Одеса–Броди“ до Плоцька та Гданська. 
Досвід вчить, що інфраструктурні проекти, які початково здаються складними, 
можуть виявитись успішними. Гарантією такого успіху можуть стати відомі фі-
нансові інституції (Світовий Банк; Європейський Банк Реконструкції та Розви-
тку); професійні технічні, фінансові та юридичні радники; прозорість процесу; 
добра комунікація; рівноправний доступ до інфраструктури пересилки. Лише 
такий спосіб реалізації проекту може гарантувати його реальність.

Черговим проектом, який міг би призвести до пожвавлення польсько-укра-
їнських стосунків, була б реалізація електроенергетичного сполучення 750Кв 
„Хмельницький–Жешув“. Зі зрозумілих поглядів це питання вимагало б також 
раціональних стосунків, щоб жодна зі сторін не потерпала через однобокість 
співпраці. Цей проект міг би також стати площиною співпраці в атомній енер-
гетиці.

Співпраця, оперта виключно на декларації, є слабкою. Будова добрих та 
довготермінових стосунків може бути оперта лише на реалізацію конкретних 
проектів. Така співпраця зміцнює довіру до партнера, а довготерміновий харак-
тер спільних проектів гарантує, що надвикористання для кожної зі сторін стає 
просто невигідним.

Томаш Хмаль, 
експерт з енергетичних питань,

Instytut Sobieskiego, Варшава
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Кернес. Обом загрожує від 7 до 12 
років позбавлення волі. СБУ встановила 
факти незаконних витрат бюджетних 
коштів на суму близько 2,4 мільйона 
гривень. Справу передано в суд.

18 березня Верховна Рада України 
призначила позачергові вибори Київської 
міськради і столичного міського голови. 
Відповідну постанову підтримали 246 
депутатів: НУ–НС, БЮТ, 26 комуністів 
та 6 представників блоку Литвина. Чер-
новецький заявив, що, незважаючи на 
незаконність цього рішення, він не буде 
позиватися у суд, а візьме участь у дост-
рокових виборах, і навіть впевнений у 
своїй перемозі. 

19 березня Головним управлінням МВС 
у Києві порушено кримінальну справу 
за фактом підробки ухвали Радивилів-
ського райсуду Рівненщини, якою нібито 
заборонялося реєструвати наступних 
за списком депутатів БЮТ у Київраді. 
Згідно з постановою, слідчим допитано 
депутата Київради Андрія Андрюшкіна, 
який був обраний за списком БЮТ, але 
перейшов до більшості мера Києва. 
„У ході перевірки Андрюшкін пояснив, 
що 28 лютого 2008 року він зустрівся 
в Києві зі своїм знайомим та передав 
останньому 10 тисяч доларів для вине-
сення ухвали Радивилівським райсудом“, 
– йдеться у протоколі. Пізніше Андрюшкін 
зустрівся з секретарем Київради Олесем 
Довгим і передав останньому ксерокопію 
ухвали, яку було оголошено у сесійній 
залі державним виконавцем Сергієм 
Крайчинським. „У ході проведеної пере-
вірки в Радивилівському райсуді Рівнен-
ської області суддя Прочук пояснила, що 
вказану ухвалу не виносила і не підпи-
сувала. Крім того, заяви з цього приводу 
в Радивилівському райсуді не реєструва-
лося“, – йдеться у постанові.

20 березня Десять країн НАТО дома-
гаються надання Україні і Грузії плану 
дій для членства. Такий крок зміцнив би 
стабільність і безпеку в Європі. Листа 
до Яапа де Хоопа Схеффера підписали 
9 нових членів НАТО: Болгарія, Естонія, 
Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словач-
чина, Словенія і Чехія, а також Канада. 
Низка країн НАТО на чолі з Німеччиною 
і Францією виступає проти цього. Всі 
питання в Північноатлантичному союзі 
вирішуються тільки консенсусом, тобто 
повною згодою всіх 26 нинішніх членів.

20 березня Верховна Рада направила 
до Конституційного суду законопроект 
про зміни до Конституції щодо зняття 
депутатської недоторканності. За відпо-
відне рішення проголосувало 226 депу-
татів. „За“ проголосували всі депутати 
від коаліції НУ–НС і БЮТ, водночас інші 
фракції не дали жодного голосу за це 
рішення. Після цього спікер Яценюк по-
ставив на голосування альтернативний 
законопроект про зняття недоторкан-
ності з усіх високопосадовців, включа-
ючи президента, однак він не набрав 
достатньої кількості голосів. о
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Що ми знаємо і що хотіли 
б знати про Росію

Писати про Кремль – це те саме, що прогнозувати погоду. З Кремлем, 
як і з метеорологією: імовірність вдалого прогнозу знижується, обернено 
пропорційно до часового відтинку прогнозу. Словом, як казала моя бабу-
ся: „Метеорологам можна вірити хіба тоді, коли кажуть, яка погода є саме 
тепер. Та й то не завжди“. 

А писати про Росію – означає займатися „кремльологією“, що насправді 
про суть тамтешнього режиму, чи якщо хочете, тамтешньої політичної систе-
ми, говорить більше ніж сотні політологічних трактатів. На думку колишнього 
чеського президента Вацлава Гавела, сьогоднішня Росія поєднала „те най-
гірше з комунізму із тим найгіршим із капіталізму“. Я б настільки радикальним 
не був. Сьогоденна Росія не засуджує до смертної кари черги своїх громадян 

і, за винятками на кшталт Ходорковського, не ув’язнює їх за політичні погляди та не 
висилає до Сибіру. Порівнюючи з навколишнім світом, люди тут живуть цілком при-
стойно і мають певні свободи, включно зі свободою виїхати з Росії і до неї повернути-
ся. Росія не є демократією, але вона також не є диктатурою. В Росії існує придушена, 
але дозволена опозиція; придушені, але вільні засоби масової інформації.

Та фактом, який не може не бентежити, є те, що у сьогоднішній Росії свободи 
і демократії менше ніж раніше. Але росіяни і на це мають своє пояснення – в Росії 
нині менше демократії і свободи, ніж за Єльцина, тому, що зруйнована тоді дер-
жава нині знову почала функціонувати. А на запитання: „Що краще: сильніша 
держава чи більше демократії?“ – у росіян відповідь однозначна: „Сильна дер-
жава“. Хоча це не мусить бути назавжди. „Путін відновив державу, у Медведєва 
завдання відновити демократію“, сказав мені один цілком ерудований російський 
пенсіонер перед виборчою дільницею у Москві.

Вибори президента відбулися на початку березня. Щоправда, світ ще до них і, 
зрештою, дотепер сперечається, чи дійсно йшлося про вибори? Їхній переможець 
був відомий вже заздалегідь, з тієї миті, коли Володимир Путін назвав Дмитрія Мед-
ведєва своїм наступником. Ще до того, як Путін це зробив, я прочитав (і сам написав) 
не одну статтю, розмірковуючи, хто би тим наступником міг бути? Ім’я Медведєва 
я в жодній зі статей не зауважив. Так само, як ніде, аж до часу, коли це сталося, не 
прочитав сценарію, за яким Путін президентські функції змінює на прем’єрські. Пу-
тін вибрав Медведєва, а вибори підтвердили те, що мали підтвердити, а саме, що 
з квітня Росія матиме нового президента. Медведєв демонстративно ігнорував перед-
виборчі дебати, адже його вибрав Путін, то навіщо входити в якісь політичні баталії 
з політичними маргіналами та ще й перед телевізійними камерами? Не здійснював 
він також, якщо не рахувати тих два чи три мітинги, жодної передвиборчої кампанії. 
В цьому потреби і не було, адже державне телебачення добре знало, ким саме тре-
ба заповнити інформаційний простір. Не дивлячись на це все, у Росії пройшло голо-
сування. Вільне, з кількома кандидатами, з яких, наприклад, лідер комуністів Геннадій 
Зюганов не залишив на сучасних російських можновладцях сухої нитки. Тридцять від-
сотків голосів, які росіяни віддали за опозиційних кандидатів, вже не можна вважати 
ознаками диктатури.

Але в Росії вам всі скажуть, що всі ті вибори, весь той парламент, всі ці суперники 
Медведєва – то лише куліси. І вся, чи майже вся влада, як колись в руках партії, так 
нині в руках Кремля. Але якщо колись всі знали, що це Комуністична партія, то нині 
про те, що і хто власне уособлює Кремль – можна лише робити припущення. Чи па-
нує у Росії „пітерський клан“ колишніх офіцерів КҐБ? Чи Путін є дійсним вождем, чи 
лише маріонеткою? А якщо Путін дійсний володар, то тоді ким буде Медведєв?  Чи 
він дійсно найбільш ліберальний політик Кремля, чи лише прикидається? Та навіть, 
якщо він і є лібералом і хоче дати росіянам більше свободи, чи буде в нього достат-
ньо можливостей зробити це? Що ми знаємо про російську економіку, якою керує 
„Газпром“, ще донедавна очолюваний Медведєвим? 

Такі питання можна ставити ще на кількох наступних сторінках. Росія і нині є таєм-
ничою, непрозорою країною, яку важко описати. Країною, в якій час і історія пливуть 
інакше, ніж у Європі. Кожен „кремльолог“, який хоч трохи чогось вартий, зізнається у 
тому, що не знає, що буде за рік і не знає, що буде за місяць і тільки трохи відчуває, 
що там може діятися саме зараз. Росії не треба боятися, але бажано бути обереж-
ним, незважаючи на те, що вперше в історії Росії глава держави передав владу кон-
ституційним способом. Та чи це в Росії щось важить? Ніхто не знає.

Лубош Палата, Прага
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к у л ь т р е в ю

Перед першим виступом „Бу-Ба-Бу“ 
твоя свята дружина Ніна сказала тобі: 
„Щасливо, Вольфі“. Хто бачив фільм 
Мілоша Формана, розуміє, про що 
ми. І от, з тієї події і тієї фрази я хочу 
вивести бодай два запитання. Перше 
хай буде про „Вольфі“: чи близький 
тобі Моцарт? Тобто я хочу запитати: як 
ти пишеш? Легко і відразу чи повільно, 
важко і з численними виправленнями?
Були часи, звичайно… Коли я писав 
у 1990 році „Рекреації“, а потім 
у 1992-му „Московіаду“, то з мене 
вилітало по 10–15 сторінок за кілька 
годин при друкарській машинці. І голо-
вне – що я зовсім не сумнівався в тому, 
що воно мені просто чудово, просто 
геніально вдається. А зараз я іноді 
щасливий, коли за кілька перших годин 
коло комп’ютера мені врешті вдається 
склепати одне більш-менш пристойне 
речення. І якщо за „робочий день“ напи-
шу одну сторінку, то також дуже задово-
лений. Але ця болісна повільність містить 
у собі свій особливий кайф. Можливо, 
сенс писання й полягає в тому, щоби піс-
ля тривалої і майже фізично нестерпної 
муки тобі зненацька розвиднілося і – о, 
яке щастя! – врешті написалося речен-
ня. Одне, але більш-менш пристойне, за 
яке не соромно.

А друге, ясно, про „Бу-Ба-бу“. Від того 
першого спільного виходу на публіку 
минуло вже двадцять років. У зв’язку 
з чим ви з Ірванцем і Небораком не-
щодавно знову зібралися і влаштували 
кілька виступів. Як воно пішло? Чи було 
бубабістське відчуття?
Здається, було. Якщо навіть і ні, то зага-
лом щось таке досить близьке до нього. 
Тобто було передусім весело – і нам, 
і публіці. Серед якої, до речі, переважали 
ті, що народилися приблизно в часи на-
ших перших виступів. Молоде покоління 
визнало нас „рок-н-рольними“ – і це го-
ловне. А воно, на відміну від своїх предків 
з 80-х, мабуть, уже добре знає, що це 
таке, бути рок-н-рольним. Тому й атмо-
сфера на наших недавніх виступах на-
гадувала швидше про рок-концерти, а не 
традиційні літературні вечори.

Колись ти написав, що, незалежно від 
того, хто з вас і чим буде займатися 
– хоч торгувати слоновою кісткою 
і рабами, а хоч би й сам продасться 
рекламній агенції – це все одно буде 
„Бу-Ба-Бу“. Чи те, що роблять нині 
Вік тор і Сашко – це „Бу-Ба-Бу“? І те, 
що робиш ти?
Що ж, раз я колись таке написав, то 
так воно і є (посміхається). Але спро-
бую відповісти більш помірковано. 
Безперечно, далеко не все, що ви-

Юрій Андрухович:
„Нам усім 
страшенно 
пощастило“

Ким є Андрухович для України? Не скажу „найкращим письменником“, 
бо література не спорт: „найкращість“ у ній – поняття проблематичне. 
Але скажу: найважливішим. Він є найважливішим письменником тієї 
уявної України, в якій я хотів би жити. України, навіки відірваної від 
совка й органічно вписаної у центральноєвропейське товариство. Бо 
совок – це уніфікація, хамство, попса і блатняк, а Центральна Європа 
– це культура, національна своєрідність і безвізовий режим. Тобто 
Андрухович є письменником тієї України, якої нема й не буде. Але він 
затято продовжує говорити про неї Європі, а Європа – перекладаючи, 
видаючи і нагороджуючи – продовжує уважно його слухати. Певно, 
вона зацікавиться і найновішою на сьогодні книжкою „Таємниця“. Бодай 
тому, що автобіографія письменника, котрий досяг успіху в країні вічних 
поразок, у будь-якому разі повинна бути цікавою. Так, „Таємниця“ – попри 
розгортання у формі величезного інтерв’ю і підзаголовок „Замість роману“ 
– насправді є автобіографічним романом „замість інтерв’ю“. Романом 
Андруховича з життям.

Формально цей роман починається навесні позаминулого року, коли 
протягом семи днів його (і роман, і Андруховича) нібито записував на 
диктофон терплячий німецький журналіст Еґон Альт. По суті – значно 
раніше. Наприклад, навесні 1997-го, у Страсну п’ятницю, коли помер 
батько. Бо смерть батька змушує усвідомити, що віднині ти – перший 
у черзі. Опосередкованим результатом цієї смерті стало народження 
„Центрально-східної ревізії“ – тексту, який годилося б прочитати, перш 
ніж братися за „Таємницю“. Або навесні 1985-го, коли Андрухович 
разом з Небораком та Ірванцем утворив „Бу-Ба-Бу“, з чого й розпочався 
найвеселіший в українській історії літературний карнавал. Або навесні 
1983 року, коли щойно визнаний у найвужчих колах поет перетворився 
на „духа“ чернівецької „учебки“. Або навесні 1982-го (та скільки ж цих 
весен?), коли раб Божий Юрій побрався з рабою Божою Ніною. Або 
в 1977-му, коли в його життя увійшов Львів. Або в 1968-му, коли він – саме 
у 1968-му – вперше побачив Прагу. Або ще раніше – точно не відомо 
наскільки, але тоді, коли в грубих фланелевих штанах він повзав по підлозі 
брудного темно-червоного кольору: „сильно подряпані дошки, шпарини 
між ними. І в тих шпаринах зачаїлася безодня“.

А може, варто розпочати з прологу? З п’ятнадцятирічного Ігора 
Андруховича та його мами Ірени, які 1945 року повертаються з Відня 
до Станіславова, бо союзники так домовилися з рябим Джозефом 
Вісаріоновичем. Або з діда Марка, який знову ж таки навесні 1944-
го впав, прошитий радянськими кулями, залишивши по собі перстень 
з ініціалами М.А. та родинне гасло: „Гівно вони мені зроблять!“ Або 
з прадіда Карла, судетського німця, котрого непевна доля занесла кудись 
через Карпати, на край світу, в якусь Галичину…

Одне слово, якщо зараз не зупинитися, то можна дійти до прагуцулів 
із давніми греками. Що, у принципі, було б правильно, бо таємниця 
кожного людського життя полягає в тому, що воно має безконечну, як пісня 
про Довбуша, передісторію і трагічну, як античний міф, розв’язку. Але 
тільки письменницьке життя наважується висловити себе. Тому не варто 
звинувачувати письменника в егоцентричній нескромності. Скромність 
прикрашає людину, коли в людини немає інших прикрас. Андрухович їх 
має скільки завгодно – і це навряд чи для когось є таємницею.
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ходило з-під Вікторового, Сашкового 
і мого пера – за Ірванцем, „болючих 
трьох пер“ – протягом пост-бубабіст-
ських років (тобто десь починаючи 
від середини 1990-х років), являє 
„Бу-Ба-Бу“ в „чистому вигляді“. У той 
же час бубабізм як один із елементів, 
здається, таки завжди був і є присутній 
у писаннях кожного з нас. Передусім 
як провокаційно-сміховий складник. 
Щось мене в літературознавчий аналіз 
потягнуло, недобре це.

Поговоримо тоді, може, про твою най-
новішу книжку „Таємниця“. Після того, 
як бідолашний Еґон Альт нарозпитував 
тебе на майже 500 сторінок, важко 
придумати запитання, якого він би не 
поставив. Однак навіть Альт нічого не 
знав про твій презентаційний тур. Не 
запитую, як відбулися презентації, 
бо знаю, що добре. Але запитую, як 
різнилося сприйняття книжки у різних 
містах? Не може бути, щоб воно було 
однаковим у Франківську і Дніпропе-
тровську, Ужгороді й Херсоні. А потім 
ти відвідав ще й найсхідніший регіон 
України...
Ні, звичайно, однаковим воно не було. 
Воно було всюди дуже позитивним, 
але дещо по-різному. Наприклад, 
в Ужгороді найменше сміялися, мож-
на сказати, зовсім не сміялися, але 
найдовше аплодували. У Херсоні 

була єдина презентація, розпочата 
ведучим по-російськи. Згодом він теж 
перейшов на українську, бо присутня 
в залі всуціль російськомовна публіка 
дуже цього хотіла – щоб усе відбува-
лось українською. У Дніпропетровську 
було її, публіки, найбільше – десь під 
700 осіб, отже, Дніпропетровськ став 
своєрідним чемпіоном. Львів цього ра-
зу приємно здивував нехарактерною 
для нього бурхливістю сприймання. 
У Києві все було, як завжди у Києві, 
– тобто супер. Крім того, в Києві ми зі-
грали „Самогон“ з моїми друзями-по-
ляками, музикантами гурту „Карбідо“. 
А ще в Києві на презентації побував 
не тільки Віктор Пінчук, але й майор 
Мельниченко. Навіщо це йому – досі 
не знаю. Ну, і так далі. В Івано-Фран-
ківську було вже тим драйвово, що 
вів Тарас Прохасько, і він ставив такі 
запитання, які може тільки він, Тарас, 
поставити. Словом, відмінності, звісно 
ж, були і є, але вони не проходять, ска-
жімо так, лінією „Схід – Захід“. А після 
того, як у жовтні ми з Дерешем і Жада-
ном виступили в Запоріжжі, Донецьку 
і Луганську, і там усюди були знову 
ж таки повні зали, і публіка аж ревіла 
від задоволення, мені подумалося, що 
все буде добре. Хай їх сьогодні лише 
по кількасот на кожне місто, цих „фанів 
українського“. Але ж десять років тому 
їх там були якісь лише одиниці.

Чи ж би це означало, що Україна, як 
казав Віктор Андрійович, має „потуж-
ний ресурс єдності“? Тобто, чи цей ре-
сурс єдності потужніший, ніж „ресурс 
розколу“?
Думаю, так. Хоч це загалом і дуже ри-
зиковане узагальнення, але я таки на 
нього зважуюся. Українці, незалежно 
від того, східні вони чи західні, взагалі не 
схильні до різких рухів. Українці – великі 
боягузи, але в позитивному сенсі. Мо-
жеш собі уявити боягузтво як позитивну 
рису? А розкол, погодься, це занадто 
різкий рух, він вимагає рішучості, смі-
ливості й непримиренності. Крім того, 
я маю таке відчуття, що Україна зараз 
дуже потребує своїх – перепрошую, що 
мушу говорити це частково і стосовно 
власної особи – загальнонаціональних 
улюбленців. Якесь таке очікування про-
сто розлите у повітрі.

Якщо вірити анотації, ти схильний 
вважати „Таємницю“ найголовнішою 
своєю книжкою. Ясно, що кожна 
найновіша книжка є найголовнішою. 
Але, може, ця найголовніша якось 
особливо?
Я виходив, напевно, з того, що в моєму 
писанні існує якийсь прогрес. Іншими 
словами, що з плином часу я пишу все 
краще. Така от, з дозволу сказати, свя-
та наївність. Тобто у 2006 році я писав 
краще, ніж у 1996-му чи 2001-му. 

Р о з м о в л я в  О л е к с а н д р  Б о й ч е н к о ,  Ч е р н і в ц і  |  Ф о т о :  а р х і в  Ю .  А н д р у х о в и ч а  
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к у л ь т р е в юк у л ь т р е в ю

Тому я нічого не додам: „Таємниця“ 
здається мені нині найголовнішою, бо 
вона дійсно найновіша, а отже, най-
краща. Це, звичайно, минеться, я спо-
діваюся. Ну, і, мабуть, другий момент: 
у „Таємниці“ найбільше мене, тобто 
Юрія Андруховича як такого.

У передмові ти зізнаєшся, що вдаєшся 
до деякої автоцензури, щоб не бути 
надто нищівним у ставленні до згада-
них у книжці осіб. Не хочеш зрадити 
таємницю: кого і як ти пожалів?
Ні, не буду нічого й нікого зраджувати. 
Бо як це виглядатиме – з книжки по-
викидав, а тоді в інтерв’ю все пороз-
ляпував? Ішлося, до речі, не так про те, 
що я когось, як ти кажеш, „пожалів“, ні 
– швидше про мою повагу до права 
кожної іншої людини на інтимність. 
Тобто свою власну інтимність я можу 
порушувати як завгодно – це моя спра-
ва. Але щодо інших людей я такого 
права не маю.

А з давніших книжок яка тобі найбіль-
ше подобається? І взагалі, чи продо-
вжують вони в тобі жити? Чи здається 
тобі важливим те, що ти писав у „Ре-
креаціях“ чи, скажімо, „Перверзії“?
Знаєш, із цим, як з океаном, – є при-
пливи, а є відпливи. У моєму випадку 
з того, що написане раніше, завжди 
найменше подобається попередня 
книжка. Це означає, що я визрів для 
наступної. От коли я зненавиджу „Та-
ємницю“, буде ясно, що слід писати 
якусь наступну. А з давнішими книж-
ками це по-різному. Найкращий спосіб 
оживити її в мені й пережити по-новому 
– це вичитувати переклад котроюсь 
із доступних іноземних мов. Тоді твій 
власний текст відкривається багатьма 
цілком несподіваними новими гранями. 
Або, скажімо, таке. Минулого тижня 
отримав з Америки добірку тамтеш-
ніх рецензій на „Перверзію“. В одній 
із них авторка, якась невідома мені 
Шейрон Бейлі, пише: цим романом Ан-
друхович посів заслужене місце поруч 
із Борхесом, Еко, Кундерою, Кальвіно, 
Пінчоном і Сарамаґо. То я, коли щось 
таке прочитаю, відразу переймаюся 
до себе самого страшенною повагою 
й починаю думати, що от таки добрий 
роман „Перверзія“, раз я завдяки 
йому потрапив до такого товариства 
(сміється).

Окрім писання власних книжок, 
гадаю, важливим для тебе було 
укладання і перекладання антології 
американських поетів 50-60-х років 
„День смерті пані День“. Зрештою, 
після цієї антології ти знову повер-

нувся до власних віршів, але вже не 
„класичних“, а верлібрів.
Хочу уточнити, що це насправді було не 
„після“, а водночас. „Пісні для мертво-
го півня“ я писав з 1999 по 2004 рік, 
антологію готував з 2000 по 2006-й. 
За великим рахунком, це дві сторони 
одного й того ж стану – я назвав би його 
„радикальним розширенням поетичної 
свідомості“ чи якось так. Тобто це було 
передусім пов’язане з рішучою зміною 
моїх уявлень про те, що є поезією, а що 
не є. А зміна ця як така була зумовлена, 
зокрема, й усілякими зовнішніми укра-
їнськими обставинами.

Тобі подобається жити в Україні? Скіль-
ки ще універсалів з меморандумами 
має бути підписано, щоб ти наважився 
покинути Україну назавжди?
Та ні, жодного зв’язку тут немає. Мені 
здається, попри всі ті універсали ми в ці-
лому на доброму шляху. Ми рухаємося 
ним страшенно повільно і вельми плута-
но – якось так по-пияцьки. Ми схожі на 
пияка, котрий збочує, спотикається, па-
дає в канаву, тоді вилазить, йде назад, 
потім знову вперед, ну і так далі. Але 
головне, що він на доброму шляху.

Я це до того, що ти об’їздив масу країн 
(рахував, до речі, скільки?). Чи міг би 
ти, міркуючи суто теоретично, жити 
в котрійсь постійно?
Не рахував, але десь понад два де-
сятки. В кількох із них я справді міг би 
жити постійно – наприклад, у Польщі 
або в Німеччині. Або в Португалії, хоч 
я й не знаю їхньої мови, тому перш за 
все мусив би її навчитися. Міг би там 
жити, але не хочу. Мені значно більше 
подобається можливість жити вдома, 
а там, у них – не жити, але бувати, як 
удома. Це дає мені те, чого я найбільше 
в житті добиваюся – подорожувати 
з радістю. Любити від’їзди і не менше за 
них любити повернення. Це було в мені 
закладено, певно, у дитинстві. Я про це 
згадую в „Таємниці“, про ті подорожі 
до Праги, занурення в якийсь інший 
світ, в іншу мову. Я це увібрав на рівні 
інстинкту – любити чуже й інакше.

А так, повертаючись до початку роз-
мови, я думаю, тобі страшенно пощас-
тило в житті. Чим ти це заслужив?
Про заслуги не будемо. Взагалі як лю-
дина забобонна я мав би це запитання 
відхилити. Але як людина вдячна хочу 
передусім підтвердити твою слушність. 
Тобто мені справді пощастило. Власне 
кажучи, нам усім страшенно пощас-
тило. Адже кожен з нас міг просто не 
народитися, уявляєш?

Юрій Андрухович

Уривок 
з „Таємниці“

У 95-му я двічі перетнув Чехію та 
Словаччину із заходу на схід. Обидві 
країни тоді ще не вимагали транзит-
них віз. Обидва рази йшлося про те, 
як мінімальним коштом повернутися 
додому з Баварії. 

У Нюрнберзі ми зіграли з „Півня-
ми“ концерт на руїнах розбомбленої 
американцями – саме тут пасувало 
б слівце америкоси – церкви і по-
тягом доперли до Праги. Я не мушу 
вдруге розповідати тобі про Прагу 
і про чеську мову з усіма її диміну-
тивами типу smrtička. З іншого боку, 
тієї Праги все одно вже не існувало, 
як не існувало мене десятилітнього. 
Прагу 90-х я любив за дві цілком інші 
речі: за абсент у кав’ярні Blatouch і за 
пропахлий сечею та сочевичною юш-
кою пивняк на Жижкові, назви якого 
не пам’ятаю, бо пиво мені довелося 
запивати повною склянкою водяри 
– щоб довести присутнім чеським 
чувакам, що українців уже нічим 
не злякаєш. Але то ще інша історія. 
У Празі наша банда розділилася, 
далі на схід ще того ж вечора пусти-
лися тільки ми з Міськом Барбарою, 
решта зависала надовше. Ми купили 
квитки на якийсь повзучий нічний vlak 
з Праги до Кошиць і, ніби річковими 
каменями, обклалися в ньому зимним 
буфетним пивом. Ми сиділи один 
навпроти одного, тягнули пиво за 
пивом і мовчали. До нашого купе час 
від часу підсідали якісь чеські робо-
тяги, вони теж мовчали, але всього 
тільки одну-дві станції, й висідали 
у своїх, наприклад, Подєбрадах. Ти 
пам’ятаєш, якою видовженою була 
ця країна, Чехословаччина? Такою ж, 
як Австрія, а може й довшою. Тільки от 
потім її не стало, але потяги зберегли-
ся, особливо ті, що курсують вздовж 
горизонтальної осі Схід – Захід. Усім 
відомо, що нині як Чехія, так і Словач-
чина – це маленькі, типово централь-
ноєвропейські країни – те, що певний 
поет-сексопатолог у Москві називав 
среднеевропейская дребедень. І все 
ж, коли ти повзеш таким чесько-сло-
вацьким нічним робітничим потягом 
уздовж горизонтальної осі Захід – 
Схід, ніщо на світі вже не здається тобі 
маленьким. Уранці ми прокинулися 
від того, що сонце пече просто в наші 
дещо спотворені пивом і потяговим 
спанням фізії. У купе знову набилося 



49494949

трохи робітників, але судячи з того, що виглядали вони цілком 
як наші, то вже були словаки. Іншою прикметою здалося 
те, що вони цмулили саме словацького мніха і курили саме 
словацькі марски. Вони так само досідали на одну-дві станції 
й виходили, ледь похитуючись від не першого й не останнього 
ранкового пива. Ми в’їхали у гори, і я намагався впізнавати те, 
що, можливо, намагався впізнати мій батько тоді, влітку 1970 
року, мої очі стали його очима, інакше й бути не могло. Гори 
здалися мені напрочуд високими, в нас таких не буває, крім 
того, ми проповзли під якоюсь сіро-кам’яною руїною величез-
ного замку – все співпадало, то був його, батьків, маршрут. До 
Пряшева ми долізли аж перед полуднем і там проваландали, 
фактично не розмовляючи, ще кілька годин в очікуванні пер-
шого-ліпшого автобуса на Ужгород. Це була максимально 
розтягнута в часі подорож: усюди, на кожній наступній станції, 
доводилося терпляче вичікувати її продовження, жоден дис-
петчер не подбав про наші зручності, все це могло тривати 
й тижнями – так, ніби насправді ми пересувалися без жодної 
мети, заради самого тільки примарного багатоетапного задо-
волення від зміни вокзалів і станцій. З настанням нової ночі ми 
опинились у купе наступного потяга – цього разу то був „Ужго-
род – Харків“, про нього відомо те, що у його вагонах зазви-
чай водяться таргани і миші, перших я бачив, про других знаю 
тільки з розповідей. До Львова залишалася ціла ніч, ми кинули 
наші сумки на верхню полицю і вийшли у вагонний коридор 
зі своїми пляшками – тепер оболоні. За вікном усе швидше 
западала темрява, чи не в такт із прискоренням нашого хар-
ківського, але ми все одно ще встигли побачити, як у полях за 
Ужгородом, плавно перестрибуючи від кукурудзяних зарос-
тей до картопель, орудує кілька розрізнених ватаг, усі були 
з мішками і здавалися бездоганно пластичними, просто-таки 
досконалими у своєму планомірному пустошенні дачних ді-
лянок. Чоловік із сусіднього купе сказав дивіться, дивіться, що 
роблять, як ворують, от паразіти циганські. Наші життя вкотре 
розминалися – нас чекала ніч у потязі, ще одні гори, вночі не-
видимі, натужне долання перевалу і пробудження у Львові; 
їх – наповнені здобиччю мішки, розчинення в кукурудзяних 
заростях, скрадання темрявою на спалахи вогнищ і… жагучі 
романси під гітару аж до світанку. Жарт.

Як виявилося, насправді це була репетиція, попереднє 
вивчення траси в супроводі мовчуна-інструктора. Ще того 
ж року восени я вдруге проїхав тим самим шляхом – ну майже 
тим самим. Проте цього разу я був сам і це не могло не позна-
читися на перебігу подорожі. Як довго вона тривала? Три ночі 
і два дні? 

 Перша з ночей минула в потязі між Мюнхеном і Прагою 
загалом безподієво – якщо не рахувати пари хамуватих чесь-
ких прикордонників, котрі наполягали, щоб я вивернув кишені 
і показав їм усю свою готівку. Мабуть, вони припускали, що 
я прориваюся до Праги виключно з однією метою: аби по-
мерти з голоду під мостом. Крім того, звертаючись до мене, 
вони вперто не хотіли змінювати ламану російську на ламану 
німецьку. Зрештою, ми розійшлися без взаємних претензій. 
Уся моя готівка зберігалась у внутрішній кишені чорної джин-
сової куртки – трохи більше 300 марок, гонорар, отриманий 
за читання в резиденції якогось дещо скупого рицарського 
ордену. Я змушений був помахати кількома банкнотами перед 
їхніми чутливими носами – і чеські прикордонники, Пепік та 
Пепік, відчепилися.

Після цього був день у Празі, прогулянки Кампою – здаєть-
ся, з Мурашком, намагання дістати квиток напряму до Львова 
і провал цих намагань. Пізно ввечері я ледве встиг добігти до 
того самого нічного кошицького і крізь двері, що саме авто-
матично зачинялися, пропхатися у вагон. Я вдихнув носом 
вагонний дух – так, здається, це був він, той самий, наш – от 

тільки цього разу я ще й мусив уранці пересідати на словацькій 
станційці Кисак. Я подумав тільки б її не проспати і не заїхати 
до Кошиць. Чогось не пам’ятаю, щоб ми з Міськом пересідали 
там улітку. Швидше за все, то був таки інший потяг. Але дуже 
подібний до свого попередника – так само довгий і тягучий, 
так само просяклий пивом і димом, так само спочатку чеський, 
а потім словацький.

Відмінність полягала в тому, що тоді до нього досідали мов-
чазні робітники, а зараз – крикливі. Себто не так робітники, 
як заробітчани – закарпатські. Отже, проспати станцію Кисак 
у мене загалом не було змоги, проспати я просто не міг. Час 
до часу вони завалювали в моє купе, щоб у ньому як слід на-
куритися. Тобто пиячили вони у своєму, а курити приходили 
до мого, культурнєйші люді. Залишається здогадуватися, чому 
вони вибрали саме моє купе. Невже я виглядав аж так само-
тньо? Хтось із них інколи зиркав у мій бік, але жодного разу не 
заговорював. Припускаю, що я видавався їм мудаком-чехом, 
котрий усе одно не в’їде в їхні розмови. Тому ці розмови були 
цілком довірливі. Скажімо, один похвалявся своїми крадіжками 
по супермаркетах – шматок мила, бляшанка сардин, склада-
ний ножик, так собі, всякий дріб’язок, среднеевропейская дре-
бедень, але він і цим пишався. На це їхня подруга, не по літах 
захрипла і впевнена бікса, зауважувала, щоб він поводився 
з цим обережніше, мовляв, у багатьох супермаркетах товари 
вже під електронним захистом, заловлять – і тапочки. На що 
той її заспокоїв, що він у своєму не промишляє, тільки по інших 
районах – так, ніби йшлося про це. На перекури вони завжди 
завалювали чомусь утрьох – двоє дядьків і ця тьола. При цьому 
дядьки були щоразу інші, а тьола завжди та сама, ще два-три 
роки тому вона могла зійти за так звану танцівницю, не знаю. 
Зрозуміло, що всім дядькам її дуже сильно хотілося, мені, 
зрештою, теж – вона була з тих, на яких відразу встає. Отже, 
вони увесь час намагались якось за неї потриматися, провести 
по ній рукою чи принаймні торкнутися. Вона дедалі хрипкіше, 
гасячи нервово недокурки, вимовляла своє лишіть, але час до 
часу виходила з котримось із них до туалету. Я уявляв собі, як 
там, усередині, він запускає свої шкарубкі мозолясті долоні їй 
під шкірянку, як розщіпає на ній ґудзики і дихає їй у вухо, як 
вона тим часом опускає накривку унітаза і садовить його на 
неї, владно поклавши руки йому на плечі, як він слухняно сі-
дає, тобто сповзає вниз, обхопивши руками колону її тіла і при 
цьому стягуючи з її стегон зайвий декор, що дає їй змогу сісти 
на нього, як він відразу входить у її слизькувату теплу щілину, 
як усе це відбувається – протягом хвилини, не довше, як вони 
потім ледь не одночасно скрикують, а тоді по черзі підводяться 
і, защіпаючи на собі одяг, намагаються не дивитись одне на 
одного. Так повторювалося разів шість або сім, з невеликими 
перервами, випиванням в одному купе і перекурами в іншому 
– вона щоразу йшла до вагонного туалету з кимось наступ-
ним. Вистачало лише простягнути руку і взяти. Цього разу всі 
поверталися з грошима, кожен узяв рощот від свого пана-ха-
зяїна, цього разу їм щастило, жоден рекет не відібрав у них ані 
долара, жоден поліцай теж, отже, всім було добре, всім хоті-
лося більшого, всім хотілося щось купити, щось від цього життя 
отримати, чимось покористуватися, щось узяти – не вічно 
ж їбошити тупою рабсилою на вкінець обнаглілих чехів. За-
галом же всі вони виглядали на дуже давніх знайомих, сусідів 
чи якихось напівродичів: єдина бригада, єдина родина, група 
односельчан. Вони вгомонилися щойно на світанку, перед Ки-
саком, їх повідрубувало від усіх систем живлення, і вони вмить 
позавмирали на сидіннях у своїх купе, в покручених позах 
барокових мучеників і з роззявленими ротами. Тьоли я більше 
не бачив – або вискочила на котрійсь зі станцій, або перейшла 
до іншого вагону. Або просто примарилась – їм і мені.
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Василь Софронів#Левицький

Василь Софронів-Левиць-
кий (1899–1975) належав 
до когорти патріотичних 
галицьких літераторів із пер-
ших поколінь ХХ ст., які „свій 
літературний хист втопили 
в журналістичному чорнилі“. 
Відрізнявся він від інших, 
які поділили з ним цю сум-
нозвісну долю, лише рівнем 
таланту й нереалізованих 
надій, які у половині 1930-х, 
коли з’явилася найкраща 
його збірка оповідань 
„Липнева отрута“, на нього 
покладали провідні львівські 
літературні критики, включ-

но із вимогливим Михайлом Рудницьким. 
До „Липневої отрути“ Левицький видав три інші (правда, неве-

личкі) книжки новел та нарисів, і став помітним на галицькому лі-
тературному пантеоні автором, мовляв, „сюжетних, в найкращо-
му того слова розумінні оповідань“. Проте більшість часу й енер-
гії він уже тоді присвячував роботі в „журналістичному ярмі“ – від 
звітів про політичні процеси на Волині для „Нового часу“, через 
відділ „З господарсько-кооперативного життя“ в „Ділі“ до праці 
редактора „Господарсько-кооперативного часопису“ та „Літо-
пису Червоної Калини“, – роботи, яка неодмінно приглушувала 
прояви „незаангажованого“ творчого натхнення. Бо ж, урешті-
решт, в міжвоєнному галицькому суспільстві, що своє глибоке 
розчарування від програних визвольних змагань 1918–19 рр. 
трансформувало на консервативний та ізоляціоністський опір 
зовнішнім впливам, а зокрема тим, які проникали б у її про-
стір за посередництвом відкритої на Захід, проте „ворожої“ 
польської культури, тільки нечисленні поети й письменники, – як 
принциповий Богдан Ігор Антонич чи замозакоханий (та, тим не 
менш, вельми талановитий) Юрій Косач, – мали силу опертися 
всюдисущій пресії нео-народницької моделі літератора, який, 
у першу чергу, має служити народові. 

Мабуть, із незаспокоєної потреби глибших естетичних пере-
живань, від ранніх 1930-х Левицький перекладає з французької: 
Оноре де Бальзака, Проспера Меріме, Ґі де Мопассана, себто 
авторів, які (а зокрема останні два) мали визначальний вплив на 
стиль та композицію його власної прози. Однак, його прагнення 
творити літературу виявляється надто слабким. Наприкінці 
1930-х ще з’являється горстка оповідань; під німецькою окупаці-
єю він ще пише кілька одноактівок для створеного Зеноном Тар-
навським театру малих форм „Веселий Львів“, в якому працює 
літературним керівником; ще в 1971 році, вже в Торонто, де він 
працює редактором газети „Новий шлях“, виходить перевидання 
його „Липневої отрути“ з додатком жмутка новел, написаних 
в еміграції; ще пише пару сценічних творів для дітей... Але, в під-
сумку, як про це написав Юрій Кленовий (син Василя Стефани-
ка): „Подаючи великі надії, Левицький розмінявся на дрібні, – він 
наперед пішов на переклади французьких класиків, потім на 
легші літературні жанри, зокрема на одноактівки, потім на твори 
для дітей і молоді, а врешті з головою втопився в журналістиці...“ 
Залишилося кількадесят новел та оповідань: свідчення химернос-
ті нереалізованого таланту.

Марко Роберт Стех, Торонто

Василь Софронів-Левицький

НЕ ТА...

Були холодні мрячні дні пізнього груд-
ня. Прага спеленалася густими, брудно-
сірими туманами і обвилася стяжками 
чорного диму, як повивачами. Мов при-
вид, виринав із мряк градчанський замок, 
а над ним костьол св. Віта висилав свої 
мережкові стріли в сіру порожнечу неба. 
На Карловому мості все однаково ясно 
блищало велике, золочене Розп’яття, 
і довгим рядом ішли кам’яні святці у чорну 
глибінь Старого Міста.

У малій кімнатці першого поверху 
приплюскло над столом нафтове світло 
і стомлено вгиналося під вагою густої 
ночі, що втискалася крізь вікна. В пів-
сумерках сперлися об стіни три широ-
коплечі брунатні шафи і посміхалися 
до себе в’ялим блиском гладких живо-
тів. Три ліжка, дзеркало й умивальня 
щільно заповняли решту простору під 
стінами. Двері і дві чорні плями вікон 
визирали з-поміж тої обстанови, як три 
вузькі доріжки до надвірного світу. Две-
рі вели через брудну хазяйчину кухню 
темними сходами у світ вуличного буд-
ня, а дві дороги вікон – до кусника не-
ба, що вдень синьою латкою накривало 
подвір’я, неначе глибоку штольню.

Два студенти сиділи при столі, засте-
ленім жовтим, пакувальним папером. 
На столі жужмом лежало кілька роз-
христаних книжок, приладдя до рису-
вання і скирта зшитків та позаписуваних 
паперів. Студент архітектури Павло 
відкинувся на поруччя крісла і, диригу-
ючи великим цирклем, співав півголосом 
якусь невиразну арію без слів.

– Це арія з „Кармен“, знаєш, Радо? 
Чудова річ! – Павло співав щораз 
голос ніше, переходив при високих 
тонах в нечисту фістулу, а рухами 
рук наслідував супровід музики. Арія 
з „Кармен“ розпливалася і не давала 
ніякого образу.

Студент філософії Радослав повільно 
зняв очі на свого співжильця і притьмом 
знову вліпив їх у книжку, легенько по-
рушуючи устами, як при молитві. Рука-
ми підпер голову, а двома палюхами 
скрито затулив вуха. Але разючі, то 
пискливі, то басові витівки Павлового 
голосу далі добивалися до його слуху 
і нервували, як оси над головою. Рухом 
руки перервав архітектові спів і відклав 
свою книжку набік.

– Час вечеряти, Павле!
На лутці вікна стояли від ранку два бі-

лі порцелянові горнятка з молоком. З-під 
жовтавих кожушків, покритих порошин-
ками чорної сажі, вони винувато гляділи 
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на Радослава і, сколихнені його рукою, ніяково заморгали 
зеленаво-білим оком.

Студент архітектури Павло був високий ставний юнак, 
з міцно закресленими рисами від ніздрів до кутиків рота, 
з дуже тонкими устами і веселими, життєрадісними очима. 
Зате сухорляве Радославове обличчя належало до того 
роду облич, які кожному з пер шого погляду нагадують щось 
знайоме, але затерте в пам’яті, як сон. Воно було втомлене 
і приблідле.

Пoвoлі вливали в себе кoвтки хoлoднoгo мoлока, закусу-
ючи хлібoм. Пo кімнаті скакав на одній нозі холод, а сумерк 
звисав зі стелі та обтулював стіни, як обшарпані декорації 
сцену провінціонального театру. Бі лим примарним кружком 
застиг у повітрі шапчук електричної лямпи з чорним видовба-
ним оком замість жарівки.

– Натяк на молоко, – сказав з притиском Радослав і підніс 
угору руку з горнятком. – Взагалі, у нас самі натяки, – додав 
тихіше.

Павло підніс на нього здивовані очі і декляративно йому 
заперечив:

– Кажи, що хочеш, – але все-таки, не живемо неповним 
життям! А знаєш чому? – Бо нестача чо гось заповнює собою 
таке саме, а може й більше місце у житті, як сама бажана 
річ!

Радослава часто огортали настрої, які він нази вав своєю 
„емігрантською хандрою“. Тоді він цілими годинами воло-
чився по вулицях Праги і шукав чогось „радісно-гарного“. 
На думку про це радісно-гарне йому ставало ще сумніше. 
Він блукав по вузьких провулках Старого Міста, заходив до 
старовинних костьолів і ховався в їхніх присмерках. Або на 
ясних, світлом і багатством залитих вулицях допитливим по-
глядом задивлявся в очі молодих жінок.

– Слухай, Павле! – Радослав оживився. Він уже всоте 
ставив Павлові питання, на яке цей звичайно мовчав і добро-
душно посміхався.

– Чому, Павле, я ніяк не можу зустріти таку дівчину, яка б... 
мені відповідала?

– Слухай, Радо! – перервав йому Павло. – Чи ти вже раз 
перестанеш ставити мені ці дурні питання?

Спрятуючи окрушини хліба зі стола, Павло бур чав далі:
– Що я можу тобі порадити? Я ні філософ, ні поет. Я тільки 

звичайний студент архітектури, тим подібний до мистця-різь-
бяра, що визнаю жінок тільки голих. Одне можу порадити 
тобі: візьми собі проститутку!

– Ідіот! – муркнув під носом Радослав, а потім сказав уго-
лос: – Чи ти не розумієш, що тут ідеться не про фізику, а про 
метафізику кохання?

Оба засміялися, і Радослав знову похилився над книжкою. 
Час-до-часу випростовувався, і його очі напружено вдивля-
лись кудись у глибину мізку, а уста, заучуючи якісь тексти, 
беззвучно шептали. Павло викінчував свої рисунки. Хвилини 
проходили, і довгий час було тихо на студентській квартирі, 
де відбувалася свята містерія науки.

Була восьма година, коли увійшов третій мешканець квар-
тири, водій таксі, висока постать з худим, запалим обличчям. 
Жовтавого відтінку шкіра була пружно напнута на його 
вистаючих вилицях і гладко обтягала ніс та бороду, зате на 
тонкій шиї вона складалася у рядочки дрібних морщин. Довгі 
руки і ноги втомлено сновигали по кімнаті. Скинув зая лозену 
нагортку і сів за стіл писати листа. Не питаючи, взяв Радосла-
вове перо, відсунув трохи набік книжку і рішучим почерком 
написав по-чеському: „Моя жено!“

Було щось з віри неофіта в русі його руки, коли писав ті 
слова і з розмахом давав кличний знак. Цей лист повинен був 
передати багато магічної сили тій особі, до якої звертався. 

Хвилину дивився на написане, немов перечитував кілька разів 
ті два слова, потім кутики його уст широко розійшлися і підне-
слися вгору, а між ними заблищали два ряди жовтавих зубів.

Це був його усміх. Нічого більше не змінялося в його об-
личчі, тільки він сам трохи нахилився вперед і, здавалося, 
втягав цей усміх у себе, всередину. Голосного сміху в нього 
не було ніколи, був тільки той один довгий, втягнутий в себе 
усміх маски. Усміхався завжди однаково, нерозгадано, чи 
коли вдивлявся в червоні цятки крови, які викашлював на хус-
тину, чи коли писав ці довгі листи з рішучим, самовпевненим 
заголов ком: „Моя жено!“ Писав їх майже щодня, а одержува-
в лиш вряди-годи кілька слів.

– Платите сьогодні за квартиру? – запитав його Павло.
– А хай їй чорт! Дайте мені спокій! – сказав зі злобою, по-

тім безрадно поглянув на Павла і додав тихше:
– Чим заплачу?
Перебіг очима по заголовку листа і нахилився над столом 

низько. Потім його перо завзято, скоро за бігало по папері.
На другий день вранці зібрав свої речі в клунок і вийшов 

з квартири.

* * *
У студентській бібліотечній читальні, де було повно похи-

лених голов, шелесту часописних листків і притишених роз-
мов, Радослав кожного дня переглядав пресу. У куті читальні, 
у глибокому фотелі, сиділа молода студентка. Приходила пе-
ред Радославом, брала часопис, якого не читала, і сиділа так 
довго, поки він не вийшов. Радослав не завважував її погляду, 
яким проводжала його, коли повільно і знуджено залишав 
читальню. У кожної людини є своя самота і своя туга за люди-
ною. Але, мабуть, такий вже закон самоти, що кожний ховає 
її у найскритіший куток своєї істоти і треба вміти відчути її крик 
– рятуйте! Коли траплялося Радославові говорити з нею, вони 
обоє не виходили поза межі звичайних студентських жартів 
і діялогів, якими звичайно розважають жінок.

Аж прийшов якось Маланчин вечір у Студентському до-
мі. Забава доходила до кінця. Яскріли світла великої залі, 
трусився в повітрі гострий ритм модерних танців, колисався 
„аркан“ і прибивав та ляскав безконечно підківками. А потім 
ще бадьоро й голосно в куті залі за столами упав „комар 
з високости“. Було весело декому.

До Радослава підійшла та сама студентка.
– Прошу вас, чи можете підвести мене додому?
Радослав склонився і неохоче пішов за нею до одягальні.
Двері ще раз війнули за ними теплим подихом музики 

й світла і зачинилися. Чорна вулиця всмоктала їх у себе. 
Студентка несміливо оперлася на Радославове рам’я. Вона 
вся тремтіла. Це почалося з нею ще у залі, коли постановила 
підійти до нього. Ледве втримувалася, щоб не сікти зубами.

Почали уривану розмову, у якій їх думки стикалися тільки 
своїми поверхнями. Він говорив байдуже, вона плутала слова. 
Кожна тема кінчилася по кількох фразах. Від того щораз біль-
ша ворожість почала бунтуватися в душі Радослава. Похилив 
голову і йшов далі мовчки.

Вулиця вела під гору, а з боку чорною стіною налягав на 
неї високий Петршин. Усміхнувся до наглого спомину. Гори, 
гори! Синяво-білими валами бігли один біля одного. Серед 
снігових безвістей Карпат їх два утікачі „на зелену границю“ 
і провідник.

Нараз дівчина ціла притулилася до нього і запитала:
– Чи ви любите кого, Радо?
Він пристанув.
– Ні. Нікого.
– А не хочеться вам любити когось? – прошепотіла силува-

ним, майже нечутним голосом.
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Радослав стрепенувся. Вона так просто і щиро сказала те, 
про що він так часто думав! Але вона не була та! Чого ця дівчина 
нав’язується йому? Захотілося сказати їй щось образливе, жор-
стоке. Яке право вона має питати про його найскритіші думки 
і почування? І він засміявся грубо:

– Якщо ви маєте охоту...
Стояли напроти себе в полутемній пустій вулиці і гляділи одне 

на одного як вороги. По кам’яному бруку перекликалися здалеку 
кроки кількох прохожих. Студентка без слова, не подавши Радові 
руки, відійшла скоро, скоро.

Радослав довго стояв на тому самому місці під високим Петрши-
ном. Аж якісь каблуки процокали мимо нього, і він прокинувся. До-
бре знана хандра знову приссалася до його серця. Пішов крок за 
кроком униз. Перед очима мигнуло знайоме обличчя шофера із 
застиглим усміхом зубів. Порошив сніг.

Пішов на Старе Місто, у його вузькі, темні вулички. Був, як 
стара дерев’яна дзвіниця, в якій великим дзвоном розбивалася 
пустка. Від неї всі суглоби душі боляче скрипіли.

* * *
Перед ясно освітленою кав’ярнею, на безлюдній Вацлавській 

площі, стояла висока, в чорну довгу керею загорнена панночка. 
Випадково не було поблизу таксі, і її приятель пішов шукати за ним 
на стоянці в сусідній вулиці. Стояла сама і з нудьги плескала підо-
швою свого лякового черевичка по тонкій верстві півталого снігу. 
Молодий мужчина у сірому пальто і в сірому капелюсі надійшов 
хідником, завагався хвилину, а потім рвучко підійшов до панночки 
і сказав тихим голосом розпуки:

– Поцілуй мене, дівчино! Тільки поцілуй!
Панночка зжахнулася. Глянула на незнайомого переляканим 

поглядом, немовби побачила свою смерть. Тоді сталося щось 
з молодим мужчиною у сірому пальто і сірому капелюсі. Він зіщу-
лився, забелькотів якісь незрозумілі їй слова, його рука піднялася 
вгору, потім розмахнулася і... поволі, безсило опустилася вниз. 
Дівчина крикнула несамовитим вереском. Молодий мужчина 
у сірому пальто і в сірому капелюсі, одним скоком зник за рогом 
кав’ярні.

Саме в туж мить, з другого боку заїхало перед кав’ярню таксі. 
Панночка підбігла до елегантного пана, що вийшов з авта, і за-
голосила, захлистуючись потоком власного крику:

– Напав на мене! Ловіть його! Побіг сюди за ріг! Ловіть його!
На кінці поперечної вулички розігралася сцена кримінального 

роману з банальним геппі-ендом. Таксі наздігнало молодого муж-
чину в сірому пальто і сірому капелюсі, водій таксі впізнав у ньому 
студента, з яким мешкав донедавна на одній квартирі і поручився 
за нього, що він порядна молода людина. Це могло бути хіба 
тільки через якесь непорозуміння. До речі, ласкава панночка не 
повинна була стояти сама одна у нічну пору під кав’ярнею.

* * *
Тихо скрипнули двері студентської квартири. Радослав засвітив 

світло, кинув своє сіре пальто і сірого капелюха на поручні крісла 
і стомлено оглянувся по кімнаті. Шафи дрімали під стінами і навіть 
не блищали, як звичайно. На одному ліжку безвладно розіллялося 
під накривалом огрядне тіло Павла, а віддуті уста прошептали 
крізь сон якесь незрозуміле слово. На другому ліжку лежав 
горілиць новий квартирант, пош товий листоноша. З-під перини 
неясно зарисовувався його живіт, крізь відкриті уста виривалися 
храпливі звуки, непомильний знак блаженного сну. Радослав по-
глянув на розклад завтрашніх лекцій, що лежали на столі, скинув 
одяг і ліг з думкою, що за чотири години треба встати і йти слухати 
університетських викладів.

Енді Воргол 
– відомий 
„невидимий“ 
режисер

Енді Воргол любив повторювати, що 
він „людина нізвідки“. Мало хто знав 
точну дату його народження чи його по-
ходження. Сьогодні дата 6 серпня 1928 
року вже не є таємницею, а до факту, 
що він син простих словацьких русинів, 
вже теж всі звикли. Для декого Воргол 
може і є „нізвідки“, але в кіномистецтві 
він був людиною всюдисущою. 

Спочатку він ховався за анонімним 
об’єктивом камери, згодом відчув на-
полегливу потребу бути видимим, але 
залишатися на задньому плані. Воргол 
вніс у мистецтво новий спосіб вираження 
образотворчої ідеї. Більше того, він був 
„репортером“ своєї епохи, портретистом 
суспільства та графіком, рисувальником, 
фотографом, кіномитцем, автором теа-
тральних вистав і автобіографічних тво-
рів, продюсером та менеджером рокової 
групи, видавцем журналу Interview, авто-
ром телепрограм та лідером легендарної 
FACTORY в серці Нью-Йорку.

У Енді Воргола була власна концепція 
подання банальних мотивів претензійних 
картин снобістського та споживацького 
суспільства, при цьому своєї репутації 
„зірки“ серед американського культур-
ного кола він не втратив. З одного боку, 
цей підхід зробив з нього ексцентрика 
та інтелектуального хитруна, а з іншого 
– інсценування власних мистецьких за-
думів закріпило за ним статус таємничої 
людини, яка свій імідж стверджувала без-
ліччю неоднозначних висловлювань про 
свою творчість та життя. „Коли хочете 
знати про мене все, гляньте на поверхню 
моїх картин, фільмів та мою особу: це 
я, під цим нічого не ховається“, – одне 
з багатозначно-закамуфльованих ви-
словлювань Воргола. Твори, які він ство-
рив за допомогою техніки трафаретного 
друку, на перший погляд зрозумілі та 
відшліфовані логічною структурою окре-
мого мотиву. Ці аспекти обробки мотиву 
Енді переніс і в свої фільми, які стали не-
від’ємною частиною пульсуючого креа-
тивного неврону, названого FACTORY. 

Цікаво і недешево 
Пік авангардного мистецтва деякі 

фахівці відносять до періоду 50–60-х 
рр., причому географічно він пов’язаний 
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зі США та Францією. Коли у 1923 
році Kodak Company випустив 16-
міліметрову плівку для аматорів, 
мало хто з незалежних митців міг со-
бі дозволити купити дорогий апарат. 
У часі слави Енді Воргола ситуація 
з купівлею дорогих камер була не 
набагато кращою, хоч поступово 
кіномистецтво пробивалося до по-
чаткових проектів мультимедіальних 
майстрів-початківців. Активними були 
митці з власними фільмовими ідеями, 
які критикували тодішній мейнстрім, 
а також люди, які в кіно потрапили, 
захоплені мистецтвом. До першої 
групи належали представники Fluxus 
з т.зв. Fluxusfilms (Нам Джун Пайк та 
його Zen for Film, або Майкл Сноу 
з фільмовим проектом Wavelength). 
Енді Воргола можна зарахувати до 
другої групи. Впродовж 1963–1968 
років він створив понад 500 screen-
тестів та 60 фільмів, більшість яких 
стала класикою андеграунду. Нага-
даймо, що коли Воргол в 1963 році 
вперше взяв до рук аматорську 16-мі-
ліметрову камеру, в мистецьких колах 
він був уже відомим „авторитетом“, 
тому перехід до створення кінокадрів 
виявився природнім продовженням 
його роботи з візуальним мистецтвом. 
Новий візуальний простір був для Енді 
неймовірно привабливим, адже кіно-
творчість ефективно допомагала йому 
розвивати кардинальний лейтмотив 
авторської резигнації та неучасті, ін-
коли й „нехтування“ тим, що, навпаки, 
мало б привертати його увагу. 

(Не)помітний маніпулятор
Воргол слушно та дуже успішно 

опанував тактику маніпулювання ши-
рокою публікою. У свої твори він вніс 
різномантну інформацію (портрети 
злочинців, євреїв, відомих осіб, порт-
фоліо тринадцяти чоловіків у розшуку, 
черепи, звичайні кадри сплячої люди-
ни, поцілунок), причому сам він весь 
час стояв осторонь. Воргола просла-
вила передусім авторська пасивність 
та дійова незаангажованість. Вже йо-
го перший відомий фільм Sleep (1963) 
є відзеркаленням того, що він надавав 
значення ординарності, буденним та 
нудним подіям. Це пов’язане з його 
пристрастю інтимного наближення до 
кінозірок. Наприклад, у фільмі Sleep 
він планував, за словами асистента 
Жерара Маланга, зняти у сні Брижіт 
Бардо, але врешті головним актором 
став Джон Джорно. Фільм триває біль-
ше шести годин і зображає сон Джор-
на, причому єдиними „драматичними 
скетчами“ є моменти, коли герой 
перевертається у ліжку. Фільми Kiss 

(1963), де впродовж цілого фільму 
цілується пара та Eat (1964), в якому 
Роберт Індіана повільно насолоджу-
ється одним грибочком, пов’язані 
з Ворголовою маніпулятивною грою 
та міксуванням реального та фільмо-
вого часу. З іншого боку, глядачі в да-
ному періоді дивилися кіно не заради 
дії, а щоб угледіли своїх улюблених 
земних „суперстар“ – Мерлін Монро, 
Джеймса Діна та інших, яких вважали 
богами, що спустилися на амери-
канську землю. Воргол реагував на 
бажання американців – жадібних 
візуального дотику зі своєю зіркою. 
Саме тому він зняв фільм, в якому 
їхній бог спить, снідає або цілується... 
А він, майстер камуфляжу присутності 
та стриманого вуайєризму, напевно 
лише поглядав з ніжною кривою по-
смішкою, наче постійний відвідувач 
зоопарку, дуже схожий на тогочасно-
го американського перціпієнта. 

„Люди самі по собі 
є повідомленням!“

Ворголові фільми характерні тим, 
що в них домінує повторювання кадрів 
і частин тіла. За свідченням одного з 
Ворголових головних радників та фо-
тографів Біллі Нейма, до цього повто-
рювання Воргола інспірував концерт 
Еріка Саті Vexations, на якому він по-
бував у 1963 році. Специфічним для 
концерту було те, що він тривав 18 
годин і один звуковий півторахвилин-
ний елемент у ньому прозвучав більше 
800 разів. Безумовно, що така прово-
кативна продукція була для Воргола 
більш ніж близькою. Інший етап його 
фільмів пов’язаний з популярними 
Chelsea Girls. Твір може пишатися не-

традиційним способом проекції – дві 
кіноплівки, кожна з власним звуком, 
пускалися одночасно так, щоб на по-
лотні був завжди принаймні один об-
раз. В кінотеатрі, після показу одного 
35-хвилинного епізоду, у відповідній 
частині полотна з’являлася чорна 
площа, на яку глядач дивився впро-
довж 1-2 хвилин (йдеться про час, за 
який кіномеханік закладав нову плівку 
в проектор). Воргол наперед нічого 
не планував і тому траплялося, що 
глядач, який на Chelsea Girls прийшов 
двічі, побачив два різні фільми. 

Чимало Ворголових фільмів лише 
продукувала Factory. Його „придво-
рним“ режисером вважається Пол 
Морісей, режисер таких хітів, як Lone-
some Cowboys (пародія на класичні 
голлівудські вестерни) або фільми-
жахи Blood for Dracula, Frankenstein 
і т.д. Попри наплив його фільмової 
продукції, імпозантним елементом 
Ворголового внеску в кіномистецтво 
було збереження універсальності об-
робки мотиву та системи в процесі 
творення. Крім того, Воргол дав сво-
їми фільмами підставу для теоретич-
ного обговорення важливих проблем 
кіно – в чому полягає суть кіноактор-
ства? Де починається і де закінчу-
ється автентичність кінодокументу? 
Найбільшим відкриттям Воргола Пол 
Морісей вважає епіграф: „Люди самі 
по собі є повідомленням!“

НАГОТА, СЕКС, ЛЕСБІЯНСТВО, 
ГОМОСЕКСУАЛІЗМ, НАРКОМАНІЯ, 
НАРЦИСИЗМ, ПОЧУТТЄВА СПРА-
ГЛІСТЬ, САДИЗМ, ЛЮБОВ, ПОП-
АРТ, ВОРГОЛ.

Мартін Цуб’як, Міжлабірці
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 „Життя з двома душами властиве 
кожному білорусові“.

А. Гльобус

Читаючи кілька років тому досить 
відому для польського та українського 
читача книжку Боґуміли Бердиховської 
та Олі Гнатюк „Бунт покоління. Роз-
мови з українськими інтелектуалами“, 
мимовільно проводилися паралелі 
з білоруською дійсністю. Насамперед 
впадала в очі основна відмінність між 
білоруською та українською ситуа-
цією в період панування радянської 
імперії, а саме відсутність у Радянській 
Білорусі таких суспільних явищ, як 
шістдесятники та дисиденти. Не важко 
здогадатися, що завдяки їм, але, звіс-
но ж, і багатьом іншим обставинам, 
сьогоднішня Україна відрізняється від 
уже de jure нерадянської Білорусі – і не 
так географічно, як радше ментально 
та політично знаходиться ближче до 
Європи.

У даному випадку спроба молодих 
польських журналістів відомого поль-
ського тижневика „Tygodnik Powszec-
hny“ Малґожати Ноцунь і Андрія Бже-
зєцького прискорення чи корегування 
ходу білоруської історії не може не 
зацікавити. Їхню працю „Пограбова-
ний народ. Розмови з білоруськими 

інтелектуалами“ треба розуміти як 
свого роду продовження ознайомлен-
ня польського читача із мешканцями 
сусідніх східних держав; як розмірко-
вування над проблемами, пов’язаними 
з їхньою національною самоідентифі-
кацією. Щоправда, виникає запитання: 
після того, як з’являються, або з легкої 
журналістської руки „створюються“ 
дисиденти, чи наступним кроком сус-
пільно-політичних перетворень буде 
незалежність і демократія? Іншими сло-
вами: важко відповісти на запитання, 
якою мотивацією керувалися автори 
цього видання, щоб упорядкувати дум-
ки сучасних білоруських мислителів, 
політиків, літераторів, журналістів, 
науковців, суспільних діячів, які дійсно 
є носіями білоруської думки, у тому чи 
іншому ступені спричинювалися, чи 
спричинюються до формування й роз-
витку національної ідеї білорусів.

Так само не до кінця зрозуміло, чому 
серед білоруських національних діячів, 
інтерв’ю з якими лягли в основу цього 
видання, з’явилося ім’я Павла Якубо-
віча, рупора сьогоднішньої режимної 
пропаганди, редактора головної 
державної газети „Савецкая Бела-
русь“, котра останнім часом змінила 
свою назву на „Беларусь Сегодня“ 
(на жаль, зміна назви цієї газети була 
єдиним кроком до її лібералізації). 
Читаючи інтерв’ю з Павлом Якубо-
вічем, створюється враження, що він 
і до сьогоднішнього дня є єдиним дис-
идентом у країні, більше того, майже 
білоруським шістдесятником, який 
виріс на творчості російських поетів 
„срібного віку“. Постає питання, що, 
можливо, варто підготувати дві книги, 
першу „Пограбований народ“, а другу 
на кшталт „Багаті також плачуть. Роз-
мови з білоруськими приспішниками 
режиму“. І там слова пана П. Якубо-
віча: „Лукашенко дванадцять років 
очолює державу. І залишиться в історії 
як спаситель Білорусі“ – будуть дуже 
доречними.

З іншого боку, за наявності таких 
цікавих і шанованих осіб, яких сьо-
годні можна назвати дисидентами (бо 
переважна більшість потерпілих від 

режиму не раз потрапляла за ґрати чи 
була звільнена з роботи), не до кінця 
зрозуміло, чому серед співрозмов-
ників відсутній апостол білоруського 
відродження – людина, що розпочала 
всі ці змагання, людина, яка можливо 
відіграла для Білорусі таку ж саму роль, 
як Гавел для чехів, Валенса для по-
ляків, Чорновіл для українців – Зянон 
Пазняк? Як пояснюють автори, роз-
мови проводилися тільки із суспільно-
політичними діячами, котрі сьогодні 
постійно живуть на батьківщині. Але 
ж у житті часто зустрічаються винятки, 
які легко можна розтлумачити у приміт-
ках, як наприклад, у даному випадку: 
вимушена еміграція через політичні 
переслідування. Чи погрози відносно 
безпеки життя за свої переконання та 
політичну діяльність не є характерною 
рисою дисидентства?

З точки зору ознайомлення читача 
з білоруською реальністю книжка по-
вністю відповідає задуму авторів. Хто, 
як не молодий лідер Павал Севяринєц 
може розповісти про свою дволітню 
неволю „на хіміі“ (примусове посе-
лення у визначеному місті й робота на 
шкідливих виробництвах за символічну 
плату – ред.) за політичну активність 
і як праця над побудовою нової Біло-
русі поєднується з примусовою пра-
цею на лісоповалі. Хто, як не голова 
Товариства білоруської мови Алєг 
Трусав може розказати про знищення 
і переслідування білоруської мови. Чи 
є хтось кращий за історика Уладзімі-
ра Арлова, книжки котрого видаются 
переважно за кордоном, і котрий 
розкаже про правдиву історію Біло-
русі за останні десять століть. Хто, як 
не поет Адам Гльобус, розповість про 
те, що, на відміну від Радянського Со-
юзу, у сучасній Білорусі секс існує, і не 
лише у літературі.

Тому варто шукати, спілкуватися 
і знайомити західних читачів з інтелек-
туалами пострадянського простору, 
бо вони хоч і зі Східної, та все ж таки 
Європи, яка вже давно визволилася від 
татаро-монгольського і більшовицько-
го панування.

Анастасія Ільїна

Пограбований народ. 
Розмови з білоруськими 
інтелектуалами
Ograbiony naród. Rozmowy z intelektualistami białoruskimi. Przeprowadzili 
Małgorzata Nocuń, Andrzej Brzeziecki. Wrocław 2007. Kolegium Europy Wschodniej 
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
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ні проминають за днями, і нічого не дієть-
ся, нічого не відбувається. За вікном з по-
диву гідною методичністю проїжджають 
раз-по-раз жовті автобуси. Підозрюю 
– один і той самий імітує масовість. Дні 

спливають без номерів, означень, дат. Про дати ді-
знаюся з програми телепередач. Із самих телепере-
дач нічого дізнатися неможливо. Нещодавно запитав 
приятельку:

– Який сьогодні березень?
– Місяць, – відповіла вона, знаючи, що слова мо-

жуть бути взаємозамінними.
Вчора цей ото березень був уповні, сьогодні його 

не видно. Закрили хмари. Та на моє безсоння це не 
впливає. Точніше так: моєму безсонню це не пере-
шкоджає.

Звичайно, якісь дрібні метаморфози стаються. Мій 
банкомат, для прикладу, звертається до мене щоразу 
ввічливіше. Але грошей не видає. Певно розуміє, що 
за найвищим рахунком вони мені не потрібні. Все 
справді потрібне – завжди безкоштовне.

Сьогодні бачив жінку, що йшла дуже швидко. Вона 
курила і на ходу втирала сльози. Вітер? Сонце? Пей-
заж? Робила це вправно й майже непомітно, мабуть, 
не хотіла вразити зустрічних.

– Ти помітив, як багато людей на вулиці розмовля-
ють самі з собою? – запитала мене мама.

– Це мобільні телефони, мамо.
– ?
– Вони говорять у мобільні телефони.
– Не плети дурниць. Ніхто при здоровому глузді не 

розмовлятиме з телефоном. І крім того, ти ж бачиш 
– там немає ніяких дротів.

„Справді, – подумалося, – якби за кожним тяглися 
дроти, в цьому світі так усе переплуталося би...“

Вчора довго роздивлявся архівне фото вибуху 
атомної бомби. Ми навіть бомби не можемо скон-
струювати, не запозичивши в природи форми. Хоча 
цей рукотворний гриб справді прегарний. Шкода, що 
він вийшов із моди. Перед ним так щиро схилялися 
дерева і злітали з поверхні будинки (немов свічки, 
задмухані 5-річною дитиною у свій перший ювілей). 
Під моїм балконом є ще один рукотворний гриб. За-
лізний. Він, мабуть, мій ровесник, але зберігся значно 
гірше за мене: похилився, зіржавів, утратив вторинні 
статеві ознаки. Втім, я ж ніколи так не опікувався 
людьми, як він. Пам’ятаю його ще струнким, свіжо-
помальваним. Дітлахами ми часто вилізали нагору, 

на грибовий капелюх, адже тільки так можна було 
побачити усю його красу – жовті цятки на червоному 
тлі. Гриб – праобраз дому, парасольки і карти зоря-
ного неба. Тепер, щоби побачити зірки, доводиться 
дивитися вгору: на капелюсі залізного гриба лише 
іржа – індустріальний еквівалент плісняви.

Сьогодні вперше за довгий час взяв до рук книжку. 
Першу-ліпшу, що трапилася на полиці. За правилами 
нового слововжитку вона мала б називатися „Два-
надцять березнів“. Зграбні імпресіоністичні ілюстрації 
і під кожною підпис – фраза з основного тексту. Я вже 
давно помітив: якщо хочеш запам’ятати якийсь об-
раз, потрібно придумати підпис. Це як титри в кіно. 
Тільки навпаки: слова не пояснюють зображення, 
а викликають його. Недавній мій сон був такою мірою 
переускладнений графічно, що довелося вигадати 
цілу промову: 

„Буває, що й сухий асфальт скидається на зоряне 
небо. Подібна подібність – випадковість, не більше: 
„палені” двійники без документів, без ліцензій так 
просто приходять у світ і живуть десь у латинських 
кварталах, по чайна-таунах, гуртожитках, природни-
чих музеях... чай на столі, стилет на стіні, відео у вік-
нах навпроти, все – пластилін у руках... немовлята 
безмовні, неконтрактні, неконтактні, безумовні, без-
умні, немов білизна на вітрі, немов ляда в пивницю... 
нема ладу ані в паперах, ані в новинах. Ані сентаво 
в кишені, ані жетона Анні передзвонити – лише квиток 
на вчорашній кіносеанс. От і любиш усі дороги без 
винятку. От і втискаєшся в кожне шосе, як у жінку, 
аби ті, хто проїжджає по тобі, не відчули жодного дис-
комфорту. Найважливіше – надійні ресори... а хто „не 
в’їхав” – не моя провина“.

Довгі титри – найненадійніші. Що ховалося за цими 
словами? Не згадаю. Може, саме ці дванадцять бе-
резнів? Серед них одинадцять братів і одна сестра, 
не позбавлена шкідливих звичок. Любить курити на 
ходу. Скільки не переконували її, що це шкідливо – не 
слухає. Ходить і курить. Швидко ходить і швидко ку-
рить. І плаче, бо дим залітає в очі. „Сестро-березню, 
довго так витримаєш?“ – питаються хором усі одинад-
цять братів. Їм добре. В них у всіх психотерапевтична 
освіта і повна відсутність шкідливих звичок. І вони 
завжди готові обговорити будь-яку проблему. „Хочеш 
про це поговорити?“ – питаються й мене при оказії. 
Я не відповідаю. Мама ще в дитинстві заборонила 
мені розмовляти з незнайомцями. Тому я спілкуюся 
лише з телефоном. Він справжній друг. Він вміє слу-
хати. І вміє мовчати. Що, зрештою, одне й те ж. А ще 
він пам’ятає всі номери і дати, всі дні народження, усі 
важливі справи. Але ніколи про них не нагадує. Може, 
з делікатності, може, тому, що я вже давно не купував 
йому батарейок. Він ніколи не ображається, просто 
замикається в собі, та й по всьому. Це мені зрозуміло. 
Іноді я й сам потребую самотності. Тоді згадую титри 
до забутих снів. Або зачиняюся на кухні й палю один 
за одним сірники – ще одна шкідлива звичка. 

Дивно, на позір вони всі, як один – такі однакові, 
такі подібні, а згорає кожен по-своєму... В цьому 
є щось дуже людське, правда ж?

Гра зі сірниками
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Очеретяний кіт – 
Мандрівка 
в Косаківку

„За площею Рязанська область 
подібна на Швейцарію. Більше на 

Швейцарію Рязанська область нічим 
не подібна“.

народний анекдот

2007 року вінницька група „Оче-
ретяний кіт” представила свій четвер-
тий альбом, „Мандрівка в Косаківку”. 
Самі музиканти позиціонують себе 
як фольк-рокову групу, руйнуючи 

в такий спосіб усталений стереотип 
про західницьку монополію на фольк. 
Половина пісень на альбомі – об-
робки народних, причому музиканти 
звертаються не тільки до карпатських 
коломийок, що вже потрохи почина-
ють набивати оскому (добре, їх тут 
тільки три), але й до обійдених раніше 
увагою чумацьких пісень („Волики”, 
„Буркун-зілля”, „Чумак воли завер-
тає”). Власне, назвати їхні обробки 
роковими навіть із префіксом „фольк” 
можна тільки з великою натяжкою, як-
що вслухатися в басову партію. Нічим 
іншим ця музика не нагадує рок: по-
народному горловий, але з попсовою 
м’якістю вокал Романа Кріля, троє 
бек-вокалістів, повністю акустичний 
склад (скрипка, акустична гітара, 
контрабас, флейта) – хіба флейта 
викличе з перших нот спогади про „Je-
thro Tull“, які, втім, швидко розвіються. 
Так що тепер народні пісні звучать 
злегка приджазовано, дуже м’яко 
і спокійно. Однак аранжування могли 

би бути кращі. Середній вуличний 
джазбенд грає і з більшим драйвом, 
і з грамотнішими аранжуваннями.

Але попри обробки народних 
пісень, в альбомі є ще й авторські... 
і краще б їх не було. Якщо дві пісні ав-
торства самого Кріля ще сяк-так при-
датні до слухання, хоч і викликають 
подив, кому взагалі спало на думку це 
записувати („а я самий очима в зоря-
ній безодні стою блукаю, і дивно, і так 
холодно, здається, замерзаю”), то 
чотири пісні авторства Анатолія Се-
кретарьова – це злочин проти добро-
го смаку. Хоча треба віддати належне 
авторові за хоробрість: представити 
публіці текст зі словами: „За ніч зем-
лю снігом вкрило, все містечко стало 
білим: біла річка, біла гребля, білий 
світ; і до школи, як горобчик, постри-
бав єврейський хлопчик, і залишив на 
подвір’ї перший слід”, – міг би нава-
житись тільки остаточно змаразмілий 
член Спілки письменників. Такі огидні 
тексти супроводжує не приємніша 
музика з незакінченими й нелогічними 
мелодичними зворотами і вкрай слаб-
ким аранжуванням. Додайте до цього 
сонний і задуманий саунд – і отрима-
єте вкрай нестравну суміш.

Підсумок: провальний альбом. На 
увагу заслуговують тільки три оброб-
ки чумацьких пісень, та й то з огляду 
на відсутність альтернативи в цій галу-
зі, сяк-так можна слухати коломийки. 
Все решта – бездарність і несмак.

Сергій Жадан та 
хор монгольських 
міліціонерів – 
Госпел і спірічуелс

– Степан Галябарда – 
це і є хор монгольських 
міліціонерів!
– То степан галябарда – 
це множина?
– Так...

Сергій Жадан. Депеш Мод.

На фотографії – радісні протес-
танти з підписом „хор монгольських 
міліціонерів“, а на самому диску 

– гордий напис „Степан Галябарда“. 
Помилка комплектування? Ні, диск із 
піснями на тексти Сергія Жадана.

Тепер докладніше. Дивну назву 
диску взято з Жаданової книжки 
„Депеш Мод“, де популярно пояс-
нено, чому степан галябарда і хор 
монгольських міліціонерів – це одне 
й те ж. Що ж до вмісту, то „хористи“ 
насправді виявляються українськими 
рок-групами, які співають свої пісні 
на Жаданові вірші.

Солодкаво-попсовим стилем від-
значилася група „Люк“, яка оброби-
ла вірші „Ті Ві“, „Штурман Басов“ та 
„Сахалін“. Група „Вертеп“ виконала 

вірші „Трава“ і „Будда“: - перший 
– у стилі радянського року, другий 
– джаз-роково. „Мертвий півень“ до 
вірша „Переваги окупаційного режи-
му“ приліпив несамовиту драйвову 
мелодію, яка йому, правда, геть не 
пасує. „Калєкція“ зробила з вірша 
„Гуси“ веселе рокабілі в стилі „ВВ“. 
Гурт „Ойра“ чомусь обрамив Жада-
нові тексти Жадана народними пісня-
ми з електронною підкладкою; скла-
лося враження, що їм байдуже, який 
текст співати. „Море Снів“ зробили 
пронизливу рок-баладу для підлітків 
із тексту „Вона ще не виросла“, але 
виконали її жахливо непрофесійно, 
до того ж мелодію, здається, в ко-
гось вкрали. Цей же вірш виконала 
формація „І.Р.А“, утворена І. Воро-
шиним із „Группы интелектуальных 
пазерофф ‚Ступени‘“ та Р. Чабаном 
із „иДМГ“, зробивши на його основі 
розлогу електронно-шумову компо-
зицію. Радісну дворову пісню зроби-
ла з вірша „Є певні речі,. що завжди 
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в ціні“ група „Контрабас“, а „Со-
баки в космосі“ виконали вірш 
„Вітчизна“ в стилі ска. На остан-
ньому треку Жадан сам читає 
вірш „Жити – значить померти“ 
під музичний супровід „Оркестру 
Че“. Як бонус на диску записано 
годинну розмову Жадана про му-
зику та про себе в ній із Тимофієм 
Хом’яком у форматі MP3.

Практика написання музики на 
чужі чиїсь поетичні тексти у нас не 
нова. Довший час монополістами 
на це були „Мертві півні“, що 
співали вірші Андруховича. (Потім 
і сам Андрухович увійшов у раж 
і записав із гуртом „Карбідо“ 
альбом на свою збірку верлібрів 
„Пісні для мертвого півня“.) Але 
такої кількості груп, що взялися 
би за вірші одного поета, ми ще 
не бачили. До певної міри це був 
експеримент, і його слід вважати 
успішним. Така практика – завжди 
гра між поетом і музикантами, 
причому правила задає поет 
„розміром, змістом і мелодикою 
тексту“. Музиканти ж повинні 
утриматися від двох спокус, одна 
з яких – зробити музичний супро-
від, другорядний по відношенню 
щодо тексту, а друга – зіграти 
щось таке складне й музично на-
сичене, що текст сам відійде на 
задній план. У цьому збірнику, 
на мою думку, найкращий баланс 
між „текстовістю“ і „музичністю“ 
вдалося витримати групам „Калєк-
ція“, „Люк“, „Вертеп“ і „Контра-
бас“, натомість „І.Р.А.“ і „Ойра“ 
заглушили музикою текст, а група 
„Море снів“ навпаки, занадто ви-
ставила його на перший план.

Врешті, головне не те, хто пе-
реміг у грі „вірші проти музики“, 
а те, що така гра взагалі ведеться. 
Музиканти отримують із неї хоро-
ший текст (як правило, з пісенною 
лірикою у них проблеми), а поети 
– нове звучання своїх віршів і їх 
популяризацію (все ж музику слу-
хає більше людей, ніж читає вірші). 
Тож залишається бути вдячними 
мистецькій агенції „Арт-Вертеп“, 
що наважилася на видання тако-
го ризикованого в економічному 
плані збірника, і сподіватися, що 
на цьому подібні експерименти не 
припиняться.

efandy
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Антологія єврейської поезії. 
Українські переклади з їдишу / 
Укладачі та редактори: В. Чернін, 
В. Богуславська. – Київ: Дух 
і Літера, 2007,  672 с.

Півтора століття поезії мовою їдиш 
охоплює „Антологія єврейської по-
езії“ – унікальне видання, яке не має 
в Україні аналогів. Укладач, автор 
ґрунтовної передмови та один із поетів 
антології – Велвл Чернін – окреслив 
цю поезію метафорою замкненого 
саду (що походить із „Пісні пісень“), 
позаяк увесь корпус текстів, культурне 
надбання східноєвропейського єврей-
ства є terra incognita не лише для укра-
їнського читача, а й для широкого за-
галу євреїв. Пов’язано це, окрім іншо-
го, з масовою еміграцією єврейства 
та, відповідно, занепадом єврейських 
громад, асиміляцією і, фактично, – зі 
зникненням мови їдиш, витісненої дав-
ньоєврейською – івритом.

Читача до „замкненого саду“ ведуть 
два провідники: передмови укладачів 
антології, що збагачують вміщені в ній 
вірші контекстами розуміння. Нарис 
Велвла Черніна можна беззастереж-
но назвати короткою історією поезії 
мовою їдиш: він простежує шлях від 
зародження самої мови європейсько-
го єврейства, виборювання їдишем 
права на писемність, і – аж до утвер-
дження літератури цією мовою в різних 
жанрах і стилях та розквіту єврейської 
поезії доби модернізму. Не випадково 
багато єврейських поетів походять із 
українських теренів, адже саме на 
Поділлі зародився хасидизм, який 
став потужним поштовхом до розви-
тку літератури розмовною, „низькою“ 
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мовою. Загалом мовна колізія – чи 
не найважливіша в драмі існування 
єврейської літератури: чіткий роз-
поділ функцій між івритом та їдишем 
довгий час утримував цю другу мову 
в межах побутового вжитку. Тож шлях 
літератури їдишем становить, власти-
во, поступ самої мови, завоювання 
сакральних територій, „високого“ 
стилю. Однак стереотипу щодо їдишу 
так і не було остаточно подолано, 
адже „ані Шолом Алейхем, ані інші 
єврейські письменники не виховували 
своїх дітей їдишем, – зазначає Велвл 
Чернін. – Їхня творчість цією мовою 
залишалася своєрідними “діамантами 
для бідних”“. У загальній панорамі 
єврейської поезії мовою їдиш дослід-
ник знаходить місце і для докладніших 
інтерпретацій деяких програмних 
творів, що дає змогу відчути й індиві-
дуальну поетику авторів, і смислове 
поле єврейської літератури. 

Валерія Богуславська, натомість, 
зосереджується на українсько-єв-
рейських паралелях, слушно відзна-
чаючи спорідненість цих літератур, 
простежуючи паралелі між окремими 
письменниками (Ґольфаден – Рудан-
ський, Лейвик – Багряний, Гофштейн 
– Тичина, Гофштейн – Рильський). В її 
передмові зроблено наголос на укра-
їнському колориті поезії народжених 
в Україні, на контактах двох культур. 
Однак, говорячи про українські пере-
клади з їдишу, Валерія Богуславська, 
на жаль, докладно не зупиняється на 
конкретних фактах, обмежуючись 
загальним окресленням проблеми. 
Долю єврейської поезії в українських 
перекладах не завжди знаходимо 
й у відомостях про авторів, що пе-
редують добірці віршів кожного по-
ета. Хоча про перекладацький інтерес 
українців до поезії їдишем свідчать 
уже самі тексти, вміщені в антології.

Авторів розташовано в хронологіч-
ному порядку: від піонера єврейсько-
го просвітництва Шлойми Етінґера 
– до Велвла Черніна, одного з неба-
гатьох поетів, хто і нині пише їдишем. 
Поміж ними – вірші близько сімдесяти 
авторів – і відомих, і менш знаних. 
Деякі тексти опубліковано вперше. 
Антологія вмістила чудові підбірки 
віршів Хаїма Нахмана Бялика, Мані 
Лейба, Давида Гофштейна, Ошера 
Шварцмана, Лейба Квітка, Переца 
Маркіша, Урі-Цві Ґрінберґа, Іцика 
Фефера, Меїра Хараца та інших. Де-
яких поетів відчути важче, позаяк вони 
– А. Ґольдфадем, М. Вінчевський, 
Шолом-Алейхем, Егоаш, З. Шнеур, 
Юдика, С. Тучинська, Ф. Хаймович 
та інші – представлені лише одним 

або двома віршами. Зрозуміло, що 
обсяг антології не дає змоги більш-
менш повноцінно познайомити читача 
з усіма авторами, а проте за одним-
єдиним текстом читач може отримати 
хибне враження про поета. На жаль, 
деяких віршів, що їх аналізує Велвл 
Чернін у передмові, в антології читач 
не знайде (наприклад, цикл „Матері“ 
Ґрінберґа або його ж поему „Дощові 
дні 1957 року“).

Цю книжку навряд чи можна назва-
ти антологією українських перекладів 
із поезії їдишем: хоча тут і вміщено 
переклади І. Франка, П. Тичини, 
В. Поліщука, М. Рильського, М. Лу-
каша, М. Вінграновського, Г. Кочура, 
І. Драча, М. Фішбейна, Д. Павличка, 
А. Канцельсона, Л. Костенко, П. Рих-
ла, В. Довжика, В. Житника та інших, 
але дві третини текстів переклала 
В. Богуславська. В передмові співре-
дакторка не зазначає причини такого 
дисбалансу: чи це свідчення браку 
перекладів їдишської поезії на україн-
ську, чи свідомий вибір укладачів.

Авторів перекладу зазначено лише 
у змісті й не вказано, чи переклад 
друкується вперше, чи це передрук 
з іншого видання (і з якого), та попри 
те, що супровідні тексти потребують 
доброго літературного редагування, 
антологія оснащена також іменним 
покажчиком, біографічними довід-
ками перекладачів та бібліографією, 
тож напевно стане відкриттям для 
українського читача, прочинить двері 
до замкненого саду єврейської поезії.

Наталя Якубчак, Київ

Листування 
„Культури”
Єжи Ґедройць та українська 
еміґрація. Листування 1950–
1982 років. Упорядкування, 
переднє слово і коментарі Боґуміли 
Бердиховської, Київ, Критика, 2008

У томі, що продовжує цикл видань 
„Критики“, присвячених історії поль-
ської культури та польсько-українських 
стосунків (як-от збірник „Простір сво-
боди. Україна на шпальтах паризької 
“Культури”“ чи воєнний щоденник Ан-
джея Бобковського „Війна і спокій“ та 
інші), вміщено вибране листування ре-
дактора паризького часопису „Культу-
ра“ Єжи Ґедройця (1906–2000) з емі-
ґрантами-українцями – науковцями, 
літераторами, громадськими діячами, 
зокрема з Іваном Кедриним-Рудниць-
ким, Іваном Кошелівцем, Юрієм Лав-

ріненком, Борисом Левицьким, Іваном 
Лисяком-Рудницьким, Богданом Осад-
чуком і Юрієм Шевельовим. Опубліко-
вані листи докладно ілюструють цілий 
спектр проблем, що їх протягом другої 
половини XX століття обговорювали 
з польськими колегами ліберально 
налаштовані українські інтелектуали, 
яких схилив до тривалого співробітни-
цтва з „Культурою“ моральний авто-
ритет її редактора.

Ґедройцеві контакти з українцями та 
налагодження багатолітньої співпраці 
демонструють різні способи здійснен-
ня програми „Культури“, яка перед-

бачала принципово новий підхід до 
стосунків поляків зі своїми сусідами, 
зіпертий не на роз’ятрюванні травм 
і плеканні історичних порахунків, а на 
розумінні майбутнього співіснування 
в новій геополітичній ситуації. Дуже 
істотним є й те, що завдяки Ґедрой-
цевій позиції „Культура“ стала не 
тільки школою приборкання „почвар 
минулого“ й не тільки головним фору-
мом польської інтеліґенції, але також 
важливою трибуною українських емі-
ґрантів і засобом популяризації здо-
бутків української культури – досить 
згадати, що саме тут випущено в світ 
знамениту Лавріненкову антологію 
„Розстріляне відродження“. Тому 
книжка подає ще й чимало цікавих де-
талей інтелектуального та політичного 
життя українців в Європі й Америці.

Видання, що містить ілюстративний 
додаток і ретельно опрацьовані ко-
ментарі та покажчики, відкривається 
переднім словом проф. Богдана 
Осадчука та ґрунтовним вступом 
упорядниці – знаної польської украї-
ністки, членкині редколегії „Критики“ 
д-ра Боґуміли Бердиховської, яка 
за польський першодрук цієї книжки 
отримала спеціальну нагороду жур-
налу „Przegląd Wschodni“. 
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ензії та анотації
Сергій Пилипенко 
без стереотипів

 Сергій Пилипенко. Вибрані 
твори / Упоряд., передм., прим. 
Ростислава Мельникова. – Київ, 
Смолоскип, 2007,  887 с. – 
(„Розстріляне Відродження”)

Цікаво, чи помітять українські лю-
бителі літератури цю грандіозну лі-
тературну подію? Ta подія відбулася 
напрочуд тихо: на межі 2007 й 2008 
років видавництво „Смолоскип” у се-
рії „Розстріляне Відродження” випус-
тило 887-сторінковий том вибраних 
творів Сергія Пилипенка.

Що в цьому такого грандіозного? 
Не лише кількість сторінок. Уперше 
від часів сумнозвісних „літературних 
дискусій” двадцятих років читач мо-
же безпосередньо й адекватно почути 
голос іншої сторони. Сторони літера-
турної групи „Плуг”, котра „воювала” 
одночасно проти Хвильового та аван-
ґардистів. Уперше з’явився шанс нор-
мально дізнатися, хто ж то такий був 
“масовіст і просвітянин” Пилипенко, 
що його Хвильовий у своїх памфлетах 
часом ховав під іменем „енко”. Отже, 
відбувся помітний крок до встановлен-

ня більш-менш широкої та розмаїтої 
картини літературного життя першої 
половини ХХ століття, на рівні з вихо-
дом свого часу „Українського футу-
ризму” Олега Ільницького.

Сергій Пилипенко був одночасно 
політиком, адміністратором, жур-
налістом, критиком і письменником. 
Його політичне кредо, як і в більшості 
сучасників, легко вкладалося в універ-
сальну формулу Володимира Сосю-
ри: „Рвали душу мою два Володьки 

<...> комунар і націоналіст”. Він блу-
кав поміж есерами й комуністами, між 
УНР і Радянською Україною та пропо-
відував „українізацію пролетаріату”.

Коли скінчилася Революція та Гро-
мадянська війна і для політичних хи-
тань не залишалося навіть фізичної 
можливості, Пилипенко сконцен-
трувався переважно на мистецтві. 
Голов ним його дітищем двадцятих 
років стала літературна організація 
„Плуг”. Її можна назвати прототипом 
сучасної Спілки письменників з усіма 
недоліками й перевагами – міцними 
„шароварницькими” традиціями, ка-
дровим масовізмом і розгалуженою 
мережею філій. Концепція „Плуга” 
була така: залучити до літературних 
спроб якнайбільше людей, навчити їх 
якщо не красного письменства, то хоч 
грамоти, сформувати корпус масової 
української літератури, зрозумілої се-
лянам і робітникам. Звісно, такий під-
хід не міг дати багато високохудожніх 
творів, він був до певної міри профа-
нацією літератури, але не можна запе-
речити його роль у піднятті загального 
культурного рівня селян, у заповненні 
лакун українського культурного про-
стору та „пробудженні” творчих зді-
бностей окремих талановитих людей. 
При цьому „Плуг” був матеріально по-
тужною „конторою”: – мав свій часо-
пис, видавництво, а сам „папаша” (так 
називала Пилипенка його „творча мо-
лодь”), якщо треба, міг організувати 
обід і нічліг прибулим здалека митцям. 
Саме за масовізм проти Пилипенка 
виступав Хвильовий, масовізм як ек-
зотичний контрреволюційний винахід 
був і формальною причиною початку 
репресій проти головного плужанина.

Зрештою, Сергій Пилипенко як 
письменник ніби розчинився за сло-
вами „Плуг” та „масовізм”. Випра-
вити цю несправедливість і покликані 
смолоскипівські „Вибрані твори”. По-
чинається книга з добірки оповідань. І, 
попри очікування, ці тексти виявилися 
зовсім не шароварницькими. Проза 
Пилипенка – це сюжетні оповідання, 
написані ніби за Йогансеновим „Як 
будується оповідання”, з чітко про-
писаною інтригою, яскравими пер-
сонажами, парадоксами в центрі та 
промовистими деталями. Лише якийсь 
внутрішній спокій і незагостреність 
відділяє їх від типової пригодницької 
літератури. Оцей спокій часто й стає 
недоліком, межуючи подекуди із за-
нудністю. Ну, а ще, звісно, шкодить 
барабанна пропаганда. Її Пилипенко, 
на відміну від, скажімо, Семенка чи 
Хвильового, переконливо художньо 
перетравити не зумів.

У „Вибраних творах” дуже багато 
рецензій і статей Пилипенка. Саме 
з них можна скласти уявлення про 
позиції „Плуга” в літературній дис-
кусії, якщо називати речі своїми іме-
нами, такі ж абсурдні та донощицькі, 
як і в інших учасників. Ці ж статті за-
свідчують масштаби літературної ак-
тивності „Плуга”. Багато цікавої „емо-
ційно-історичної” інформації можна 
дістати також із розділів спогадів про 
Пилипенка та фотодокументів.

Отож, незалежно від художніх сма-
ків, „Вибрані твори” Пилипенка бу-
дуть безумовно цікаві тим, хто хоче 
позбутися стереотипів про історію віт-
чизняної літератури.

Олег Коцарев, Харків

Сорбонна, богема 
та... колгосп
Михайло Рудницький. Ворог 
целібату. Самовар. – Львів: Тріада 
плюс, 2007, 91 с.

У скромному виданні, присвячено-
му визначному літературному крити-
кові Михайлові Рудницькому (1889–
1975), на особливу увагу заслуго-
вують інтерв’ю з особами, які добре 
знали цього вченого. Зокрема, варто 
ознайомитись зі спогадами колишньо-
го студента М. Рудницького – літерату-
рознавця Івана Денисюка та представ-
ниці родини Крушельницьких, що при-
ятелювала з сім’єю Рудницьких, – істо-
рика Лариси Крушельницької. Своєю 
чергою, розмова із літературознавцем 
Миколою Ільницьким насичена малові-
домими фактами про міжвоєнний „бо-
гемний“ період у житті молодого тоді 
ще, та вже вельми відомого критика, 
який своє прізвисько „Мефістофель“ 
дістав чи не від самого Івана Франка.

Нюанси біографії М. Рудницького, 
висвітлені в інтерв’ю, підкреслюють 
трагізм непересічної особистості, яка 
потрапила в лещата радянського то-
талітаризму. Треба сказати, що де-
яким із представлених у розмовах 
фактів не зашкодив би редакційний 
коментар, як наприклад, згадка про 
контакт українського вченого із оді-
озним російським „письменником“-ге-
бістом Володимиром Бєляєвим. 

Зі спогадів можна зробити висно-
вок, що попри усю складність своєї 
особистої ситуації, вчений залишав-
ся однією з найбільш яскравих по-
статей інтелектуального життя Львова 
й у повоєнні роки. Більше того, маючи 
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к у л ь т р е в ю рецен
за плечима багатющий життєвий до-
свід (студії в престижних європейських 
університетах, реноме інтелектуала 
у тридцяті роки) та будучи людиною 
різкої вдачі, міг як ніхто інший від-
важно рубонути „правду-матку“ в об-
личчя брєжнєвському маразмові. Ось 
слова, що запам’яталися І. Денисюко-
ві з останньої лекції професора Руд-
ницького у Львівському університеті: 
„Колись за античности мистецтвом 

опікувалися музи, але вони розуміли-
ся на ньому, а тепер мистецтвом опі-
кується обком. Усе те, що я говорив, 
то є залишки мого буржуазно-націо-
налістичного світогляду, бо я вчився 
не на якихось Марксах чи Енгельсах, 
а в Сорбонні“.

На жаль, укладачі в цілому сим-
патичного видання, місцями далеко 
не сягають сорбонського рівня героя 
анотованої книжечки. Скажімо, в ама-
торській передмові, де йдеться про те, 
як відзначення 100-літнього ювілею 
вченого у 1989-му посприяло плекан-
ню національної свідомості на Терно-
піллі, з гордістю наведено конкретний 
приклад цього „зростання“ патріотиз-
му. У Сільці біля рідних ювілярові Під-
гаєць іменем Михайла Рудницького 
назвали... колгосп... 

Ростислав Крамар, Варшава

Смерть патріархату!
Луцишина Оксана. Не червоніючи: 
Новели, Київ, Факти, 2007, 119 c.

Це десять цілком закарпатських 
оповідань, навіть якщо дія в деяких із 
них відбувається на позір далеко від 

патріархального Закарпаття. Історія 
двох сестричок та їхнього жорстко-
го змагання за батькову увагу. Далі 
– навіть не історія, а якийсь анато-
мічний зріз із взаємин доньки й мате-
рі. Потім щось емоційне про студента 
Саїда з Сирії. Веселенький репортаж 
про власне самогубство. Далі – спро-
ба втекти від сімейного життя у сни. 
Само собою, історія про адюльтер, 
котрий виявляється ще безнадійнішим, 
ніж шлюб. Епатажна оповідь про нена-
висть матері до власної дитини. Наре-
шті, затяжна алегорія про нескінченно 
довге життя з одним і тим же чолові-
ком, про лесбійський досвід, про пе-
ретворення чоловіка на безпомічну 
дитину тощо. Коли читач подолає це, 
далі піде легше. Ще одна історія про 
суїцид і про життя-буття українських 
студентів в Америці. Благосного в цих 
історіях немає нічого. Зате крові – че-
рез сторінку. Але справа не в тому, 
про що саме розповідається. Вся шту-
ка в тому – як. Зрештою, і „Гамлета“ 
можна звести до сюжету, де всі заги-
нули. Діти просто умлівають від поді-
бних історій і залюбки оповідають їх 
одне одному, особливо вночі у тем-
ній кімнаті. Більшість швидко виростає 
з цього. Але дехто зберігає інтерес до 
подібних „ужастиків“ на все життя, пе-

ретворюючи їх з часом на справжнє 
красне письменство, насичуючи кож-
ну простеньку історію десятком під-
текстів і перетворюючи її майже на 
притчу. Естетика Луцишинських новел 
родом з піонерського табору, коли 
в темряві дівчачої спальні проливали-
ся моря крові впереміш із гучним під-
літковим реготом, де висока патети-
ка органічно переходила в нецензур-
ну лексику, де – на відміну від творів 
Аркадія Гайдара – добро дуже рідко 
перемагало зло. Тоді було передчуття 
перших захоплень і розчарувань, те-
пер – їхній післясмак. Авторка нічого 

не любить так, як трощити стереоти-
пи: міфи про щасливе материнство, 
про дочірню любов, про перше ко-
хання, про чоловіка як главу родини 
й захисника жінки, про старосвітських 
поміщиків, що дружно жили укупочці 
і померли в один день. Робить вона 
це майстерно, з вигадкою, по-карна-
вальному. Такі собі ритуальні вбив-
ства різних забобонів, що споконві-
ку тримали жінку в покорі, робили її 
безсловесною бранкою патріархаль-
ного суспільства. „Я вбиватиму їх дов-
го і з насолодою, як у романах Міккі 
Спіллейна, кулею в стегно, в живіт, де 
одразу утворюється бридкий набряк 
з отвором, відчуй, як розкладається 
твоя плоть, – це наче великий ролле-
костер, „американські гірки“, коли від 
шаленої швидкості здається, що кості 
випорскують із пазів, – аби вони за-
хлинаючись, бачили власну смерть 
і не могли від неї заховатися...“ Вод-
ночас це художні студії на тему, що 
ж воно за істота така – чоловік? Що 
то за аномальне створіння, назовні 
так схоже на людину (тобто на жінку), 
але тільки назовні. Всередині ж – це 
щось настільки неймовірне й алогічне, 
чи то вороже, чи то хоча б потенційно 
небезпечне, що воно просто мусить 
бути розчленоване до атомного рів-
ня, ретельно вивчене, а там вже як 
вдасться. Отже: що таке чоловік, і як 
з ним боротися? Подібних персона-
жів у книжці – греблю гати. А ще ка-
жуть, ніби феміністки чоловіками не 
цікавляться. Ні, тут тобі і батько, і дядь-
ко, і чоловіки, і коханці, і просто якісь 
елітні представники цієї породи, яких 
просто гріх не штрикнути скальпелем. 
Алкоголіки, нероби, гультяї, мрійники. 
Бувають і нормальні, але це винятки, 
що лише підтверджують правило. Най-
перше хочеться розтрощити це криве 
дзеркало, але воно таке симпатичне 
і талановите! „І я здаюся собі дзер-
калом, гладка і тверда поверхня якого 
все відображає, але нічого не пропус-
кає всередину. Мабуть, моя мати теж 
іноді бачить мене як дзеркало, в котре 
краще ніколи не дивитися. Так безпеч-
ніше“. Що ж, про дзеркала є багато 
повір’їв. Від феєричної казки Льюїса 
Керролла про Задзеркалля – до уяв-
лення, що за певних умов у дзеркалі 
можна побачити нечистого. Ліричні 
героїні Луцишиної якраз і балансують 
між Алісою та відьмою. Це надзвичай-
но розумні жінки, що шукають гідного 
місця в нашому не надто жіночному 
світі. Вони платять за ці пошуки влас-
ною кров’ю, але не червоніють. 

Сергій Федака, Київ
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ензії та анотації
Іноземець для 
іноземців

Павло Робер Маґочій. Історія 
України. Київ, Критика, 2007. 
Авторизований переклад 
з англійської Ернеста Гийдела 
та Софії Грачової

У передньому слові, зверненому 
до читачів українського видання цієї 
праці, її автор – професор кафедри 
україністики Торонтського універси-
тету, дослідник української та кар-
паторусинської історії Павло Роберт 
Маґочій – стверджує, що в певному 
розумінні вона є „першою історією 
України“: адже дотеперішні синтези, 
що наслідували практику ґрунтовних 
історичних оглядів позаминулого 
та минулого століть, „мали помилку 
в назві“, бо були – винятково чи 
переважно – національними ґранд-
наративами, історіями українського 
народу, але не різноаспектними та 
всеохопними історіями території, що 
на ній розташовано сучасну держа-
ву Україну. Аж ніяк не заперечуючи 

присутності українського народу як 
суб’єкта історії, автор указує, що по-
передні дослідники, навіть коли їм зо-
всім не йшлося про неґацію „чужих“, 
неукраїнців, здебільшого розглядали 
інші етноси яко „чинники неґативного 
впливу“ на своїх, себто на етнічних 
українців. Натомість синтезу профе-
сора Маґочія, написану, каже автор, 
„іноземцем для іноземців“ (англомов-
не видання побачило світ у 1996 ро-
ці), послідовно сперто на засадах 
мультикультурности і толерантності, 
що й робить її, на думку багатьох ре-
цензентів, класично „виваженою“ та 

„делікатною“. Канадський дослідник 
розглядає й описує минуле росіян, по-
ляків, євреїв, кримських татар, німців, 
італійців-ґенуйців, угорців, румунів, 
греків, ромів, русинів, інших етносів, 
що жили або й дотепер живуть на 
теренах України, як питому частину 
загальноукраїнської історії, а не як 
принагідно згадані події з чужого нам 
життя супротивників „українського 
народу“ в його віковічній боротьбі за 
національне виживання чи здобуття 
національної держави. Цей очевидний 
і нормальний для „іноземців“ інклю-
зивний підхід в Україні й далі багато 
хто сприймає як контроверсійний 
і викличний. Тим часом саме такий 
спосіб осмислювати українську істо-
рію й українське сьогодення, водночас 
вписуючи їх у широкий європейський 
контекст, не просто стає нагальним 
через поступ наукової методоло-
гії – його робить наріжним каменем 
прагнення України ввійти до світової 
спільноти як сучасна цівілізована 
і правова держава з громадянським 
суспільством, в якому пошана до 
ідентичности будь-якого громадянина  
поширюватиметься також на існуван-
ня предків цієї особи як групи, ставши 
правом усіх громадян, визнаним за 
невилучний складник багатозначної 
дійсності України як цілого.

-кр-

Спійманий у сіть
Януш Шубер. Спійманий у сіть. 
Київ, Критика, 2007. Упорядкував 
і переклав із польської Василь 
Махно, cвітлини Владислава 
Шульца

Двомовна збірка віршів Януша 
Шубера, що її „Критика“ випустила 
за підтримки Фонду кафедр україноз-
навства, продовжує серію публікацій 
модерної зарубіжної прози та поезії 
„Антологія світового письменства“. 
Януш Шубер живе в Сяноку на Лем-
ківщині, пише про Лемківщину й уже 
завдяки цьому близький і цікавий 
українському читачеві. Автор чотир-
надцяти книжок, лауреат численних 
літературних відзнак, цей поет „в су-
часному просторі Польщі не менш цін-
ний, аніж його знамениті попередники 
Герберт чи Ружевіч“, – каже його 
український перекладач, стилістично 
та інтонаційно чи не найближчий до 
Шубера український поет Василь 
Махно. Пояснюючи у післяслові до 
збірки підґрунтя свого зацікавлення 
творчістю польського колеги, він ви-

гадливо зіставляє його поетику з Ан-
тоничевою й висновує: „Шубер – по-
ет метафори, якою він не так називає 
предмети, як опредметнює імена 
духовних станів. Окрім віршів, у яких 
довгі асоціятивні ряди є тією вібрацій-
ною системою знаків і натяків на го-
ловні питання буття, у його творчості 
багато важать вирішальні, так мені 
видається, місцеві сяноцькі події: життя 
родини, історичні ремінісценції, побут. 
Можливо, що в Шубера поетична мо-
ва – це ламана лінія пейзажу, і важко 
відділити голосні від приголосних, бо 

немає такої сили, яка розірвала би їх, 
мов яструб свою здобич“. Голов ним 
чинником цього зв’язку двох поетик 
понад ґенераційними та культурним 
розламами є, вважає Махно, влас-
не Сянок, „коштовний перстень 
у замшілій руці землі“: „Сянок – це 
метафізика, бо найменші деталі 
Антоничевого перебування в цьому 
місці нині, наче ропа, видобуваються 
з пам’яті поколінь, які дихали одним 
повітрям із Антоничем і стали спільним 
часом“. В українському виданні цей 
сяноцький лейтмотив підхоплюють 
іще й світлини фотографа Владислава 
Шульца, що оприявнюють у подеко-
ли лірично-рустикальних, подеколи 
жорстко-урбаністичних чорно-білих 
пейзажах („Поглянь: фазани ходять 
по блакитному снігу, / це не земля, 
це полотно проступає з-під фарби“) 
лемківську зникому метафізику, пе-
реломлену через призму новочасної 
польської поезії.

-кр-
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Якщо Bам „Український журнал“ 
сподобався, і Ви бажаєте 
його отримувати регулярно, 
то пропонуємо його передплатити. 

Просимо контактувати наc за телефонами:
•  Чехія  (+420) 774 236 916, 774 236 914 
• Польща    (+48) 501 055 378
•  Словаччина (+421) 905 436 538

Ціна передплати на 2008 рік 350 Kč / 48 PLN / 350 SК

Передплату для інших країн можна оформити
банківським переказом:
Номер рахунку: 197021410/0300
IBAN:  CZ45 0300 0000 0001 9702 1410 
SWIFT:  CEKOCZPP
Адреса банку:     Наша адреса:
ČSOB, a.s.    RUTA
Na Poříčí 24    Pod Jiráskovou čtv.14
115 20 Praha 1    147 00 Praha 4
Czech Republic    Czech Republic

або міжнародним банківським чеком. Чек просимо 
висилати на нашу адресу:

RUTA
Pod Jiráskovou čtv.14
147 00 Praha 4
Czech Republic

Ціна передплати для інших країн: 50 USD або 30 EUR  

Передплатa „УЖ“ на 2008 рік

Так!



У к р а ї н с ь к и й  ж у р н а л

Закрадається підозра, 
що нам у принципі все 
одно, від чого залежати 
– аби залежати. Синдром 
залежності – так би 
я назвав нашу національну 
хворобу, і боюся, що 
медицина проти неї 
безсила.

Олександр Бойченко

Тема:   
коли не вставляє

Синдром залежності

Реквієм за мрією

Кохати патологічно

„Невинна“ боротьба 
з власним тілом

Арсеній Яценюк: 
історія успіху 

по-українськи

Таємниці 
Юрія Андруховича

4|2008  
ціна 30 Kč




