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Два тіла Юлії Тимошенко

Політичний феномен Юлії Тимошенко, її стрімка бізнесова кар'єра,
тріюмфальне сходження до влади, а згодом драма її кримінального
переслідування та ув'язнення є унікальними, навіть для турбулентної
посткомуністичної Східної Европи. Розпочавши наприкінці 1980−х років
із відеосалону, вона, використовуючи сімейні зв'язки свого чоловіка,
побудувала власну бізнесову імперію. Десять років по тому вона зробила
крок, типовий для українських ма?натів, які прагнули захистити свої
ділові інтереси, −− пішла в політику. Та коли її обрали депутатом
українського парламенту, вона приєдналася до опозиції президентові
Кучмі. 2001 року, після звільнення Тимошенко з посади
віце−прем'єр−міністра України з питань паливно−енергетичного
комплексу, проти неї відкрили кримінальну справу, і сорок два дні вона
провела у в'язниці, −− факт, який Тимошенко згодом використає, аби
подати себе жертвою кучмівського режиму. На президентських виборах
2004 року Тимошенко підтримала Віктора Ющенка і стала жіночим
символом Помаранчевої революції. Її тодішній візуальний образ
викликав широкий спектр культурних конотацій −− від Маріянни
української революції та жінки−воїна, що бореться з темними силами зла,
до традиційної Матері нації, втілення невинности, ніжности і любові.
Золота коса Тимошенко, що нагадувала німб або корону, стала
найуспішнішим брендом української політики, відколи вона з'явилася на
обкладинках ?лянцевих журналів і телеекранах. Поставши як політична
зірка, вона не так переконувала, як спокушала українську та міжнародну
громадськість.
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Source: Tymoshenko's official website

Віктор Ющенко призначив Тимошенко прем'єр−міністром, але через сім
місяців звільнив: її політичний медовий місяць із президентом закінчився
драматичним розколом помаранчевої коаліції. 2007 року вона
повернулася на посаду прем'єр−міністра й утримувала свою позицію аж
до 2010 року, попри вельми напружені стосунки з президентом. Конфлікт
між ними, надовго загнавши українську політику у глухий кут, став на
заваді демократичним реформам. Конкуруючи з Віктором Януковичем на
президентських виборах 2010 року, Тимошенко з невеликим відривом
програла. Через рік проти неї порушили кримінальну справу за
"зловживання службовим становищем", пов'язане з угодою про імпорт
природного газу, укладеною з Росією в 2009 році. Після двох місяців
слухань її заарештували в залі суду "за висміювання судового процесу".
Врешті−решт, у жовтні 2011 року її визнали винною і засудили до семи
років позбавлення волі. У грудні 2011 року Тимошенко знову
заарештували (вже у в'язниці) в рамках нового розслідування щодо
ймовірного ухилення від сплати податків і розкрадання державних
коштів компанією "Єдині енергетичні системи України", яку вона
очолювала в 1995−−1997 роках. У січні 2013 року Тимошенко офіційно
повідомили, що її підозрюють у замовленні вбивства донецького
бізнесмена Євгена Щербаня та його дружини 1996 року.

Ув'язнення Тимошенко розкололо українське суспільство. За її справою
також пильно стежать на Заході, вважаючи її прикладом вибіркового
правосуддя і політичних репресій. Перебуваючи у в'язниці, Тимошенко
кілька разів оголошувала голодування на знак протесту проти політично
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мотивованого переслідування, а згодом проти фальсифікацій під час
жовтневих парламентських виборів 2012 року. Від перших тижнів
тюремного ув'язнення вона скаржилася на погіршення стану здоров'я.
Заявивши, що від болю в спині вона нездатна рухатися, Тимошенко
відмовилася приходити на судові засідання і скаржилася на фізичне
насильство. Висловлюючи побоювання за своє життя, вона відмовилася
від медичних послуг української пенітенціярної системи і попросила
Захід про незалежне медичне обстеження. В лютому 2012 року троє
канадських і двоє німецьких лікарів, яким дозволили оглянути
Тимошенко, повідомили, що вона є тяжко хворою і потребує
спеціяльного лікування, яке неможливо надати в колонії суворого
режиму. Коли в інтернет потрапили знімки синців Тимошенко, влада
влаштувала витік записів внутрішнього відеоспостереження. На них
видно, що ув'язнена лідерка опозиції, яка стверджує, нібито вона тяжко
хвора, жваво пересувається камерою і ніжно обіймається зі своїм
адвокатом. Відеозаписи показали на національному телебаченні,
Тимошенко назвала їх сфальсифікованими. Своєю чергою, її родичі та
політичні союзники звернулися до Заходу із заявою, що постійне
відеоспостереження порушує недоторканність приватного життя і є
формою політичного переслідування.

Dalia Grybauskaite, President of Lithuania, visits Tymoshenko at the hospital in
Kharkiv. Photo: Dzoja Gunda Barysaite. Source: The official website of the President
of the Republic of Lithuania

Отож можна стверджувати, що тіло Тимошенко вдруге з'явилося в
українській політиці, цього разу ув'язненим. Фізичний стан і проблеми
здоров'я, мінливі симптоми та суперечливі діягнози засудженої
Тимошенко обговорюють українські та західні медики, юристи, політики
і журналісти. Її тіло стало політичним полем бою: знерухомлене, воно
перебуває під пильним наглядом і піддане фізичним тортурам. Воно
втілює не лише стан політичної опозиції, а й загальний стан українського
суспільства −− всього українського народу в полоні "злочинного режиму"
президента Януковича.

Цей есей є проникненням у постсовєтську політику та дилеми України
щодо демократизації та европейської інте?рації −− під оглядом ролі тіла
Юлії Тимошенко в українській політиці. Метафору двох тіл Тимошенко
можна тлумачити двояко. З одного боку, я розрізняю її фізичне та
політичне (символічне) тіла. З другого, зіставляю "Тимошенко−1"
(популістську прем'єрку і політичну зірку, чий імідж відповідав як
традиційним цінностям, так і консьюмеристським фантазіям українців) і
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"Тимошенко−2" (ув'язнену лідерку політичної опозиції, чиє знерухомлене
й змучене тіло стало декорацією драми репресованої української
демократії, розіграної передусім для західних очей).

?ендерне тіло в постмодерному політичному спектаклі

Назва цієї статті відсилає до відомої книжки Ернста Канторовіча "Два
тіла короля". Медієвіст Канторовіч стверджував, що природне тіло
короля мало фізичні атрибути: він страждав і помирав, як і кожна
людина; натомість його інше, духовне тіло символізувало монархічну
владу, що долає межі земного. Цього тілесного виміру влади начебто
більше немає в демократичній політиці, проте він знову з'являється в
авторитарних і тоталітарних режимах. Для прикладу, антрополог Алєксєй
Юрчак, пишучи про совєтський культ Владіміра Лєніна, стверджує, що
виставлення забальзамованого Лєнінового тіла на загальний огляд у
мавзолеї на Красній площі відіграло важливу роль у ле?ітимації
совєтського державного устрою.

Та нові дослідження про популізм і політичних зірок указують на
повернення тіла (як чоловічого, так і жіночого) та його символічного
виміру в сучасну політику. Татьяна Міхайлова (у збірці есеїв за редакції
Гелени ?ощило) показує, як грамотне медійне подання доброї фізичної
форми та захоплення спортом сприяли популярності президента Путіна,
зробивши його культурним символом нової російської маскулінности:

"Одна з інновацій Путіна
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