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різні голоси: одні — аби врятуватися, інші — аби врятувати, 
а хтось — аби уславитись...

Голос же автора — це голос людини, яка не хоче ні напада-
ти, ні ховатися. Не збирається валити з країни, бо та в біді, але 
й не думає валити тих, хто не відповідає її переконанням. Просто 
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що завгодно. І голос автора також...
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Як очманіла наречена з фільму «Випускник»?.. 
А хто ж це в ролі Дастіна Хоффмана?.. 

Але ж так не можна… Не можна так робити. Від та-
ких розвертів машини на трасі перекидаються й летять 
шкереберть через дах. Безнадійно летять, кілька разів, 
поки в них не залишиться нічого вцілілого. Нічого і ні-
кого… І країни так само перекидаються. Аж надто, 
якщо їхні мешканці перелякані, й від страху й недовіри 
чіпляються за кермо. 

А вони ж чіпляються. Відчайдушно чіпляють-
ся. Що більше перестрашені — то відчайдушніше… 
І ще шаленіше і міцніше, якщо їх гучно переконувати, 
що вдома їм робити нічого. Що їм треба сунути до сто-
лиці, на Майдан, хапати владу за горлянку. Що час 
балачок минув, що саме там, у столиці, на Майдані ви-
рішується доля… 

Хоча їхню долю вже вирішено раніше — тієї самої 
миті, коли їм стало нічого робити вдома.

Хроніки мінливих облич

1.
24.11.2013

— Привіт! Ти телевізор не дивишся?..
Це батько. Зазвичай він користується цією форму-

лою, аби, не чекаючи на відповідь, почати переказувати 
мені стислий (як йому здається) зміст того, що відбува-
ється у світі. Та зараз він справді запитує.

Так… тобто — ні, я не дивлюсь телевізор. Ми з ним 
не довіряємо один одному… 

— А ти подивись! Там Азаров виступає. Розумні 
речі каже…

Я за тоном чую — батько ще ніколи так глибоко 
не сумнівався в Азарові. Ні, Азарова я тим більше ди-
витися не буду. Азаров — це апофеоз і квінтесенція 
телевізора. Ми з ним абсолютно не довіряємо один од-
ному. 

— …дуже розумні речі! — сумливо і розгубле-
но продовжує переконувати себе батько. — Куди нам 
зараз вступати до Європи? Кому ми там здалися? 
А наша промисловість? А наше сільське господарство? 
Вони ж там не виживуть… Правильно він сказав, тре-
ба все ще раз уважно перерахувати і зважити. І нікуди 
стрімголов не кидатись…

Що, серйозно? Отак взяли — й відмовились? Пе-
режили глибоке хазяйське просвітління в прямому ефі-
рі — й віртуозно втекли напередодні розпису?

Я не маю жодних ілюзій щодо сьо-

годнішньої влади.

Щодо її інтелекту, порядності 

й безкорисливості… 

Та в мене також немає таких 

ілюзій і щодо нинішньої відважної 

опозиції. І мені дуже не подобаються 

ігри, які вони розігрують одне з од-

ним на очах у нашої легкозбудливої 

публіки.
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2.

27.11.2013 

— Ну то що, як справи? Вдома тепло, затишно? 
Горілочка, сподіваюсь, є, шлунок справно працює?..

Це Ігор. Востаннє ми бачилися років п’ять тому. 
Я пам’ятаю, що він якийсь крутий програміст, але, 
як йому здавалося, з дуже складною долею. Пам’ятаю, 
він казав, що звідси треба давати драла, що тут ніко-
ли нічого путнього не буде. Що Європі теж кранти, 
що вони зажерлися й спухли від неробства й амбіцій, 
що його мрія — перебратися працювати до Японії. 
І одружитися з дисциплінованою японкою, оскільки 
дві його попередні дружини його теж дістали… А за-
галом — я мало що про нього пам’ятаю. Вперше ми 
з ним бачилися приблизно за пару тижнів до того, 
як бачилися востаннє…

Привіт, радий чути. Ну, припустімо, про шлунок 
я тобі не розповідатиму, не твоя спеціалізація. А вдо-
ма в мене нормально. Я б навіть сказав — добре вдо-
ма. Просто буваю там зрідка. Рідше, аніж хотілося б… 
І горілку тепер п’ю якось аж до прикрощів рідко… 
Тож якщо це пропозиція… 

— А що, на пивце перейшов? На пивце, ну точ-
но, це я мав одразу второпати. Аби черевце було 
кругленьке, і думки тоді теж кругленькими будуть… 
Нейтральними такими… чи не так? А справді, чого 
смикатися, в тебе ж, виявляється, все зашибись! Нічо-
гісінько не турбує, не гребе… Правда?..

А ще в мене немає сумніву щодо 

мого власного вибору та цінностей. 

Вони не залежать від того, яку з ким

угоду підпише чи то не підпише під-

даний спокусам і страхам державний 

підприємець.

І мене не надихає ані блакитна, 

ані помаранчева наївність: май-

буття нашої країни найменше за-

лежить від цих папірців і намірів. 

Сенс не в тому, куди вступати, — 

сенс у тому, хто вступає. Сенс 

у тому — хто ми.

Зате ці офіційні папірці, акти 

й декларації дуже добре продають-

ся. Одні продаються в кулуарах, інші 

на площах…

Я не люблю майданів, і не люблю 

брехливу безчесну владу.

Я не хочу бути ні в зграї, ні в ста-

ді. Вони легко перетворюються одне 

на одне.

Я люблю своє право говорити 

«так» і «ні» спокійним і добре чут-

ним голосом.
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Неправда. І те, що кажеш, — неправда, і те, як ка-
жеш. У чому річ?

— Та просто гидко! Ти весь такий собі спокійний, 
розмірковуєш там, філософствуєш — а ми тут за тебе 
боремося, голови й спини підставляємо, горлянки 
деремо на барикадах… Хочеш відсидітися за своїми 
цінностями й зручно проїхатися на чужій енергії?

Годі, дякую, я почув. Ні, ти за мене не борешся. 
Це ти робиш задля себе. Робиш те, що хочеш, і так, 
як хочеш. Мені так не треба. Мені досить того, що всі 
площі в нас втикані ідолами палких і відданих побор-
ників ідеї та Батьківщини. І що більше пам’ятників 
такому поборникові — то більше крові юшить за ним. 
Поза сумнівом, всі прагли лише щастя, свободи і спра-
ведливості… Просто люди їх не відразу слухалися, 
і вороги чомусь заважали…

— Ну а ти що пропонуєш? Висловлювати свою 
незгоду в приємній і делікатній формі? Чи краще 
знову мовчки втертися й далі терпіти? Перепросити 
за завданий клопіт, нахилитися зручніше? А може, 
одразу стати в чергу цілувати панові руку — щоб він 
вибачив, зглянувся, кісточку жбурнув? 

Я пропоную для початку таке: не забувай дивити-
ся на себе в дзеркало. І слухай свою мову. Щоб хоч 
декілька відмінностей лишалося між тобою й тими, 
з ким ти борешся… І про революції різні почитай 
за нагоди: як починалися, чим закінчувалися… До по-
бачення, Ігорю. Бережи себе. Ну, чи хоча б когось, 
якщо зможеш…

І ще: я не нейтральний. І чітко 

розрізняю добро і зло. Просто для 

мене зло — це не тільки користо-

любство. Це користолюбство, ду-

рість, безвідповідальність і насиль-

ство. У будь-якій їхній політичній 

і персональній ідентифікації. 

Мій вибір не обмежується дво-

ма сторонами барикади, і я не хочу, 

щоб мене заганяли туди шантажем 

і погрозами. Для мене свобода вибору 

і право на своє життя починаються 

зі свободи в способі здійснення свого 

вибору. 

За всієї поваги, та в нас на май-

данах свобода не виникає. Там її лише 

втрачають. Можливо, не той клі-

мат, не ті умови, не та конструк-

тивна система. Перш ніж увімкнути 

двигун — уважно вивчіть інструк-

цію… 

І статистику. Сотні спроб — 

і жодної щасливої. 

Тривалість життя громадянсь- 

кого суспільства в нас, як у мете-

лика, не перевищує трьох днів.
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3.
01.12.2013

— Боже мій, ваша правда! Із цією содомією тре-
ба покінчити раз і назавжди! І я вважаю, що сьо-

годні наша влада не лише абсолютно компетентна, 
вона нарешті стала діяти рішуче, і взагалі вони мо-
лодці! Якщо із цими майдаунами бути обережними 
і гратися в демократію — завтра тут суціль буде 
хаос і привільно гулятиме бидломаса на подачки 
Євросоюзу й Держдепу…

Це Іраїда Валеріївна. Витончена жінка, профе-
сорка і проректор.

Хто молодці? Оті, хто нацькував на людей 
цих спецназівців зі звичками затятих злочинців?.. 
Чи, точніше, затятих злочинців в уніформі спецна-
зівців?.. Чого вони чекають після цього нічного по-
биття? Веселих новорічних хороводів? Подарунків 
під загиджену ялинку?.. Хто після такого взагалі їм 
віритиме? Слухатиме їхні заклики й умовляння… 

— А що ви накажете робити? Панькатись 
із цими шмаркатими наркоманами й тупими агре-
сивними селюками, що начиталися націоналістич-
ної бредні столітньої давнини? У них же в голові 
немає нічого, крім «геть» і «ганьба»! Вони ж мо-
жуть тільки вимагати і трощити! З-поміж них же 
ніхто не здатен працювати! Якщо їм зараз не дати 
по руках, вони ж не зупиняться. Майдан, що диктує 
свої економічні й політичні ультиматуми уряду, — 
це ж дикунство, первісний лад! Їм плювати на ло-
гічні доводи, їм подай лишень своїх кумів у владі 
та своїх народних пісень і танців…

Я зараз вас дуже здивую, Іраїдо Валеріївно, 
а можливо, навіть засмучу: я впритул не бачу ваших 
фундаментальних переваг. Хіба що в рівні агре-
сивності… І величезну кількість співгромадян, які 
чимось сильно невдоволені — я навіть боюся при-

Після закінчення яких влада по-

чинає вважати своїх громадян воро-

гами, шпигунами й диверсантами. 

А громадяни раптом починають 

вважати свої гідні людські форми по-

ведінки боягузтвом, і їм для «мирного 

протесту» стають конче потрібні 

камені, ланцюги, ножі та корот-

коствол… А також запальне пійло 

славнозвісного громадського акти-

віста товариша Молотова.

Коли люди, виходячи на вулицю 

«захищати свої цінності», посту-

пово перетворюються в натхнен-

но-некероване збіговисько, коли почи-

нають обертатися на ту потвору, 

з якою спершу вийшли боротися — 

їм самим це насправді не видно…


