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Ще декілька місяців тому, коли на хвилі піднесення, пов'язаного з важли8
вими річницями (Помаранчева революція, падіння Берлінської стіни), ми
охоче бралися давати дефініцію (для одних) і редефініцію (для інших) по8
няття “Революційні Моменти”). Нічого не вказувало на те, що незабаром
прокинемося у цілком іншій реальності.

Одні окреслюють цю ново8стару ситуацію як “контрреволюційну”, інші —
як банальне повернення “ancient regime”.

Зміни, які переживаємо упродовж останніх кількох місяців, у жодному ви8
падку не мають у собі революційного чи хоча би реформаторського духу.
Вони — лише спроба якнайшвидшого і якнайглибшого повернення до
“коріння”, духовна батьківщина якого — понятійна нісенітниця з пост8
совєтським присмаком, зануреним в євроазійсько8слов'янсько8правос8
лавний великий міф. Учорашні диспутанти, що закидали “помаранчевій”
владі націоналістичні та крайньо консервативні тенденції (наприклад,
комісія з питань моралі) сьогодні анґажуються у новий низовий (grass
roots) рух “Стоп цензурі”, інші потайки, стишуючи голос, інформують, що
“ЦЯ” влада прийшла всерйоз і надовго.

Чи апологети старо8нового “духу часу” дозволять давати не сковані нічим
дефініції та редефініції поетичних понять на кшталт “Революційних Мо8
ментів”, а чи також своєю цинічно8праґматичною діяльністю зігнорують
можливість системного пошуку “несистемної істини”?

Такі події як тритижневий марафон вільної думки та ексцентричних
маніфестацій, свідками якого ми були у грудні 2009 року, відзначаються
тим, що піддаються міфологізації, а відновлення застарілого статусу кво
лише сприяє такій міфологізації.

Записи, які презентуємо у цьому виданні — це, власне, така маленька
частка критичного стану розуму й душі митців, інтелектуалів, політологів,
активістів.

У свою чергу дуже інтригує — скільки ж часу мине, доки ми усвідомимо,
що настав новий “Революційний Момент” і хто перший подасть сигнал?

Єжи Онух

ЗАМІСТЬ
«ПІСЛЯМОВИ»

Just a few months ago during the euphoric moments of the significant anniver8
saries (Orange Revolution, Fall of the Berlin Wall) we eagerly took on the task
of providing a definition (by some) and a re8definition (by others) of the notion
“Revolutionary Moments”. Nothing indicated that soon we would wake up to a
totally different reality.

Some describe this new/old situation as counterrevolution, others as a banal
return to an ancient regime.

Changes which we have experienced in the last few months in no way bear any
marks of a spirit of a revolution or even a reformation.  It is only an attempt to
return expediently to the roots whose spiritual homeland is a conceptual
absurdity with a post8soviet taste deeply entrenched in a great Euro8Asian
Slavic8Orthodox myth. Yesterday's disputants who accused the orange gov8
ernment of a nationalistic and extremely conservative tendency (e.g. the
Commission on Morals) are today engaged in a new grass roots movement
“Stop Censorship” while others secretively, with a lowered voice, inform that
THIS government has come in earnest and for a long time.

Will the apologists of the old/new spirit of the times permit the appearance of
totally unconstrained definitions and redefinitions of poetical concepts along
the lines of “Revolutionary Moments” and will they ignore through their cynical8
pragmatic activities the possibility of a systematic search for an unsystematic
truth?

Such events as the three8week marathon of free thought and eccentric mani8
festations which we witnessed in December 2009 distinguish themselves in
that by nature they are subject to mythologizing while the restoration of an out8
dated status only lends itself even more toward such mythologizing.

Entries presented in this edition are actually a small part of the critical state of
the thought and the soul of artists, intellectuals, political scientists, activists.

Meanwhile it is very intriguing — how much time will pass before we realize
that the time for a new “Revolutionary Moment” has arrived and who will send
out the first signal?

TTrraannssllaatteedd  bbyy  WWaawwaa  BBaacczzyynnsskkyyjj

Jerzy Onuch

INSTEAD
OF AN “AFTERWORD”
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“...тому що все 
політика...”

ААнноонніімм

“...для того,
щоб настав
революційний момент,
треба, щоб існував
постійний
революційний рух.”

OOннуухх,,  22000099

“Світ — це театр”

ШШееккссппіірр

Ця подія, що складається з двох частин, її назва та тематика завдячують
своїй появі кільком напруженим дискусіям, які ми вели удвох з Єжи Ону8
хом. Йшлося про концептуальне підґрунтя моєї дисертації (“Революційні
моменти й революційні рухи: аналіз масової мобілізації в Арґентині 2001
та Україні 2004”). Ці розмови надихнули нас на наш перший спільний про8
ект. Ми починали з теоретичного огляду революцій, а потім перейшли до
ролі політики в мистецтві та мистецтва у політиці. Ми говорили про те,
що, очевидно, у багатьох випадках діяльність митців та активістів має між
собою багато спільного, і прорив у сучасному мистецтві певним чином
пов'язаний із періодами інтенсивних суспільних змін та хвилею протестів.

Опісля ми перейшли до того, як мистецтво й політика, а також ті, хто не8
се відповідальність за їхнє існування (митці, куратори, історики, глядачі
або ж політики, активісти, аналітики, фахівці ЗМІ та “звичайні” громадя8
ни) стають “видимі” в окремі й нетривалі часові “моменти”. Причому увесь
цей час рухи, що криються за політичними та мистецькими подіями (про8
тести, виставки/інсталяції) відбуваються безперервно. Нам стало зро8
зуміло, що і Єжи Онуха у його професійній діяльності як куратора і мит8
ця, і мене у моїх академічних дослідженнях нaдзвичайно притягують ці
часові “моменти”, коли політичний чи мистецький рух/актор стає види8
мим, з'являється на сцені, або інсценізується. Цей начебто динамічний
момент залишається чітко окресленою часовою точкою і тісно пов'язаний
із безперервним рухом; цей момент є водночас непорушний і рухомий, він
є революційним проривом і тяглістю.

Далі ми ідентифікували два “революційні моменти” у Польщі (та сусідніх
країнах) у 1989 (і ширше — наприкінці 19808х) і так звану українську “По8
маранчеву Революцію” 2004. 1989 та 2004 роки можна окреслити та
аналізувати як “моменти” революційних культурних та суспільно8політич8
них змін. Завдяки очевидній видимості “масової мобілізації” польські й ук8
раїнські активісти та “звичайні громадяни” опинилися на світовій сцені; як
політичні актори вони відігравали надзвичайну, незамінну та глобально
значиму — на короткий момент — роль. Ми з Єжи стали дискутувати про
активізацію участі у громадянській та культурній діяльності в обох
країнах. Про той період, коли і громадянська, і культурна діяльність тут
процвітала, і навіть перетиналася, ставала надзвичайно помітна і привер8
тала увагу ЗМІ у публічній сфері. Нам видалося, що, може, варто
прослідкувати, як такі “революційні моменти” активізму та мистецької чи
культурної критики перетинаються між собою.

Мета цієї комбінованої події — обговорення політики таких “революційних
моментів”, а також аналіз ролі ідей, акторів та інституцій, задіяних у мо8
менти масової мобілізації, та сучасного мистецтва, що надихається або
надихає такі “революційні моменти”. По8перше, сітілайтс/інсталяції/майс8
терні/перформенси/мистецькі акції, проведені українською групою(ак8
тивістів/митців) Р.Е.П. та іншими запрошеними митцями й активістами
досліджували художні аспекти ідей революції, “революційних моментів”,
сцен/інсценізацій у сучасному мистецтві. По8друге, симпозіум, що скла8

Ольга Онух

РЕВОЛЮЦІЙНІ МОМЕНТИ
СИМПОЗIУМ, ПРИСВЯЧЕНИЙ ПРОТЕСТАМ,
ПОЛІТИЦІ Й МИСТЕЦТВУ

"...because everything
is political..."

UUnnkknnoowwnn

"...in order to have
a revolutionary
moment,
you must have
an existing and ongoing
revolutionary
movement..."

OOnnuucchh,,  22000099

"The world is a stage"

SShhaakkeessppeeaarree

This two8part event, its title and its theme were born out of several intense dis8
cussions between Jerzy Onuch and my self. Our discussions based on a con8
ceptual framework I develop in my doctoral thesis (Revolutionary Moments and
Revolutionary Movements: An Analysis of Mass8Mobilization in Argentina in
2001 and Ukraine in 2004) inspired our first ever collaboration. Our debate
moved from a theoretical review of revolutions and moments of mass8protest,
to the role of politics in art and art in politics, then again on to the art of protest
and protest art. We discussed how it seemed to be the case that in so many
instances artists and activists themselves overlapped and contemporary art
booms where somehow connected to periods of intense social change and
protest booms. 

We finally settled on series of conversations about how art and politics, as well
as the actors responsible for their existence (artists, curators, historians, the
viewing public, or politicians, activists, analysts, media pundits and “ordinary
citizens') are only “visible” in particular and brief “moments” in time. All the
while the movements behind political and art events (such as protests,
exhibits/installations) are part of an on8going process. It became clear that he
in his professional work as a curator and artists and I in my academic research
were both intensely fascinated with these “moments” in time, when a political
or artistic movement/actor becomes visible, is put on stage, or is staged. The
moment, although dynamic, seems to be a prick point in time and is connect8
ed to an ongoing movement, the moment is thus both stillness and motion, rev8
olutionary rupture and continuity.

Furthermore, we identified two “revolutionary moments” in Poland (and neigh8
boring countries) in 1989 (and in the late 1980s more broadly) and the so8
called Ukrainian “Orange Revolution” in 2004. The 1989 and 2004 can be
framed and analyzed as “moments” of revolutionary cultural, social and politi8
cal change. The obvious visibility of “mass8mobilization” placed Polish and
Ukrainian activists and “ordinary citizens” on the world stage, their role as polit8
ical actors was extraordinary, indispensable and momentarily global. Jerzy and
I began discussing how in both countries there were booms in participation in
civic and cultural activity that these flourished reciprocally and even collided,
making both profoundly visible and suddenly notable in media in the public
sphere. We thought it could be useful to explore how in such “revolutionary
moments” activism and artistic or cultural critique overlap. 

The purpose of this combined event was to have a discussion about the poli8
tics of such “revolutionary moments', including an analysis of the role of the
ideas, actors and institutions involved in moments of mass8mobilization and
the contemporary art that is inspired by or inspires such “revolutionary
moments”. First, the citylights/installations/workshops/performances/art
actions by the Ukrainian REP (activist/artist) group and other invited artist,
activists explored the artistic aspects of the ideas of revolution, “revolutionary
moments”, and stages/staging in contemporary art. Second, the symposium
dedicated two panels to the politics of protest and the interaction between pol8
itics and art. 

Olga Onuch

REVOLUTIONARY MOMENTS
A SYMPOSIUM ON PROTEST,
POLITICS AND ART
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дається з двох блоків: політика протесту та взаємодія політики й мистецт8
ва.

Перший блок, по суті, академічний, був спробою дати оцінку механізмам
за “моментами” масової мобілізації 1989 і особливо в 2004 в Україні —
аналізуючи найважливіші для цього явища ідеї, акторів та інституції.
Участь у дискусії взяли шановані вчені: історики й політологи, випускни8
ки вищих шкіл та молоді дослідники й активісти з Великобританії Канади,
Німеччини, Польщі, Словаччини та України. Обговорювалися аспекти
громадянського суспільства та активізму, політичні еліти та протести,
зв'язок між регіонами й дифузія протестів, видимість та інсценізованість
протестів, і врешті8решт, роль ЗМІ у тому, щоби протести й активізм ста8
вали видимі.

Учасники другої панельної дискусії намагалися оцінити роль мистецтва й
культури у суспільно8політичному житті, а також моменти та рухи у сучас8
ному мистецтві. Серед учасників дискусії були митці, активісти, нау8
ковці/"публічні інтелектуали” та куратори (з України і Польщі). Обговорю8
вали філософські та практичні питання, пов'язані з інсценізацією та ви8
димістю мистецтва, роллю мистецтва у протестах, роллю мистецтва про8
тесту у суспільстві, поняття революції та революційного мистецтва, і
врешті8решт, зв’язок між соціо8політичними “революційними моментами”
та проривами у сучасному мистецтві та культурі.

Сподіваюся, що наші дискусії будуть для вас цікавими, що ви приєднаєте8
ся до розмов на вищезгадану тематику та візьмете участь у діалозі про
“революційні моменти” у політиці та сучасному мистецтві. Чекаємо на ва8
шу активність.

ППееррееккллаадд  ДДззввііннккии  ММааттііяяшш

The first panel, academic in nature, assessed the mechanisms behind “mo8
ments” of mass8mobilization in 1989 and specifically in Ukraine in 2004 — elu8
cidating the ideas, actors and institutions of central importance in the phenom8
enon. The panelists included a mixture of established academics in History and
Political Science, graduate and early career researchers and activists (from
Canada, Germany, Poland, the UK, Slovakia and Ukraine). They dealt with
aspects of civil society and activism, elite politics and protests, regional connec8
tivity and diffusion of protests, the visibility and staging of protests and finally the
role of the media in making protest and activism visible. 

The second panel, assessed the role of art and culture in political and social
life, as well as moments and movements in contemporary art. The participants
included artists, activists, academics/“public intellectuals” and curators (from
Ukraine and Poland). The panelists dealt with philosophical and practical
aspects related to the staging and visibility of art, the role of art in protest, the
role of protest art in societies, the concept of revolution and revolutionary art,
and finally the connectivity between socio8political “revolutionary moments”
and booms in contemporary art and culture.

I hope that our discussions prove interesting you and that you will join and elu8
cidate our conversations on the above themes and add to the dialogue on “rev8
olutionary moments” in politics and contemporary art. We look forward to your
participation.
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Це буде оповідь про “революційні моменти”, які існують — так як кварки
— але їх дуже важко побачити. Можна їх напевно відчути, піддатися їм,
можна навіть теоретично дослідити їхнє походження, існування, вплив.
Подібно як сам революційний момент, який відчувається у повітрі, так і
потреба розповісти про це висіла у повітрі. Є кілька причин, які підштовх8
нули мене зайнятися цим проектом.

З одного боку — це своєрідний настрій річниці, а отже, 20 років з момен8
ту падіння Берлінської стіни, а заразом і комунізму, а може, падіння ко8
мунізму, а заразом Берлінської стіни, а з іншого боку — 5 років Помаран8
чевої революції в Україні.

А ще з іншого боку — часто декларована молодими митцями та інтелек8
туалами позиція соціальної й політичної активності. А крім того — довгі й
пізнавальні розмови з моєю донькою Олею стосовно її власних
досліджень суспільних рухів в Україні і Арґентині. Можна було би подума8
ти, що, занурений в дух часу навколо мене, я не мав вибору і мусив спро8
бувати протистояти фактам і міфам, породженим цими двома поетични8
ми словами “революційний момент”. На це все наклалися мої власні роз8
думи і київський досвід. Це досвід багатьох років праці куратором сучас8
ного мистецтва з просторoм Староакадемічного корпусу Могилянки, а та8
кож досвід існування як частина Помаранчевої революції на Майдані під
“революційною сценою”, як і в тих самих приміщеннях Могилянки, де у
ритмі “революційного моменту” народилося покоління Р.Е.П. (Рево8
люційний Експериментальний Простір). Покоління, яке домінує на “мис8
тецькій сцені” України, і яке відкрилося для функціонування у євро8
пейській системі мистецьких інституцій.

Реалізуючи цей проект, я хотів би поділитися своїми передчуттями, що
народилися на перетині мого власного досвіду з уламками інших знань,
які я постійно осягаю. Протагоністом моєї оповіді не є ані ідеологія, ані її
втілення у політиці, а невпинна туга за суспільним буттям. За досвідом
буття особистості у середовищі, який реалізувався у моменті, не зважаю8
чи на переживання революційного моменту. Сцена, поставлена на Май8
дані у листопаді8грудні 2004 року, була вівтарем, на якому з'являлися чер8
гові провісники, що несли слово і пісню. На великих екранах з обох боків
сцени, неначе в іконостасі, з'являлися у наближенні постаті і обличчя. Ця
quasi8релігійна вистава, у якій брали участь тисячі віруючих — справді га8
ряче віруючих, тривала день і ніч, аж доки не прийшла до вимоленого
здійснення, а згодом — до поступового розчарування, коли досвід рево8
люційного моменту вистиг. Сьогодні сцена перенесена з Майдану —
стоїть пуста і стиснута, розпираючи собою сакральний простір Староака8
демічного корпусу Могилянки, свого часу приміщення церковного брат8
ства. На тлі сцени з'являються документальні легко розмиті записи схоп8
леного і завмерлого часу здійснення у “революційному моменті”. Тоді ж, у
цьому насиченому історією Староакадемічному корпусі Університету
Києво8Могилянська Академія, що став своєрідним помешканням для
Центру Сучасного Мистецтва, відбулася небачена раніше містерія. Мо8

Єжи Онух

РЕВОЛЮЦIЙНI МОМЕНТИ

This will be a narration about “revolutionary moments” which exist as quarks,
but which are very hard to detect. One can certainly feel them, succumb to
them, one can even theoretically investigate their origin, existence, influence.
Just as the revolutionary moment itself could be felt in the wind, so also the
need to relate this hung in the air. There were several reasons which nudged
me to take on this project.

On the one hand, a certain kind of feeling surrounded the anniversary — after
all, twenty years since the fall of the Berlin Wall and simultaneously communism
or maybe the fall of communism and simultaneously the Berlin Wall… and on
the other hand, five years since the Orange Revolution in Ukraine.

Then there were also the frequently declared positions about social and politi8
cal activities among young artists and intellectuals. And to top it off, long and
exploratory conversations with my daughter Olia regarding her own research
on the social movements in Ukraine and Argentine. One could think that given
that I was steeped in the surrounding spirit of the times, I had no choice and
should have attempted to counteract the facts and myths born out of these two
poetic words “revolutionary moment.” All of this was superimposed by my own
thoughts and my Kyiv experience which encompassed working as a curator of
contemporary art for many years in the space of the Old Academic Corpus of
the Kyiv Mohyla Academy as well as the experience of being a part of the
Orange Revolution on the Maidan under “the revolutionary stage” as well as in
those rooms of the Mohyla Academy where to the rhythm of the “revolutionary
moment” the generation of R.E.P. (Revolutionary Experimental Space) was
born. It is a generation that dominates the “art stage” of Ukraine and is open to
functioning within the system of European art institutions.

In realizing this project I would like to share my expectations which were born
at the crossroads of my own work with the other bits of knowledge that I con8
stantly gain. The protagonist of my tale is neither ideology nor its embodiment
in politics, but an eternal longing for social existence. It is the experience of
existing as an individual in an environment which is being realized within the
moment regardless of the experience of the revolutionary moment. The stage
set up on the Maidan in November8December 2004 was an altar on which
there appeared the next prophets bearing word and song. On big screens to
both sides of the stage, as if in an iconostas, there appeared close8ups of per8
sonalities and faces. This quasi8religious exhibit in which thousands of faithful
participated while the true believers remained day and night until they found
their prayed for fulfillment, followed by gradual disappointment when the expe8
rience of the revolutionary moment cooled down.
Today the stage, transferred from the Maidan, stands empty and crammed in,
pushing out the sacred space of the Old Academic Corpus of the Kyiv8Mohyla
Academy, once the home of a church brotherhood. On the backdrop of the
stage and on its horizons appear documented somewhat faded slogans of a
captured and frozen time of a fulfillment of a “revolutionary moment”. Then in
this historically permeated Old Academic Corpus of the Kyiv8Mohyla Academy,
which became a kind of home for the Center of Contemporary Art, a never

Jerzy Onuch

REVOLUTIONARY MOMENTS
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лоді люди, студенти, митці зі своєю невикористаною енергією, з вірою та
чистими намірами ставали апологетами “революційного моменту”, мо8
менту, який хочеться схопити, закрити у долонях, в думках і, заплющи8
вши очі, насититися станом піднесення. Сьогодні у порожньому
приміщенні, за опустілою сценою надалі молоді митці, науковці, інтелек8
туали досліджують, кожен у своїй власній системі координат і емоційних
асоціацій, та визначають інтелектуальний горизонт, від якого відштовху8
ються. Досвідченіші, випробувані боротьбою приречені, однак, на красиві
жести, піднесені маніфести, глибокий аналіз, блискучий синтез в очіку8
ванні на черговий “революційний момент”. Ми спостерігаємо за процесом
їхніх потужних змагань, ми сприймаємо інформацію. Сцена ж залишаєть8
ся порожньою.

Проект, що триватиме від 1 до 20 грудня 2009 року у приміщенні ко8
лишнього Центру Сучасного Мистецтва при Національному Університеті
Києво8Могилянська Академія у Києві, являтиме собою загальну виставу,
у якій сувора роль куратора, митців, науковців, публіки, одним словом —
постаті учасників — розмиті і перемішані. Ініціатором проекту є митець і
куратор Єжи Онух, а учасниками проекту стали, зокрема, група Р.Е.П.
(Гнилицька, Хоменко, Кадирова, Кадан, Кузнєцов, Наконечна), Анна Ла8
зар, Ольга Онух (Оксфордський Університет), Міхал Сімечка (Оксфо8
рдський Університет), куратор Олеся Островська, Марта Дичок (Univ
Southern Ontario), Ендрю Вільсон (Uniwersity College London), Олексій Ра8
динський та додатково запрошені цими особами учасники/гості. Медійну
інсталяцію (сцена екрани, citilight) супроводжуватимуть зустрічі, дискусії,
презентації та спільна робота учасників проекту. Кульмінацією зустрічі
стануть дві дискусії, що відбудуться 19 грудня у Староакадемічному кор8
пусі Університету Києво8Могилянська Академія. Запис публічного проце8
су, що триватиме двадцять днів, буде задокументовано, зокрема, у
спеціальному виданні. Співорганізаторами проекту є Інститут Адама
Міцкевича, Польський Інститут у Києві, Фундація Центру Сучасного Мис8
тецтва у Києві, Національний Університет Києво8Могилянська Академія.

before seen mystery play took place. With faith and pure intentions young peo8
ple, students and artists with their unspent energy became apologists for the
“revolutionary moment” — a moment which one wants to capture, close in the
palms of one's hands and permit one's thoughts and shut eyes to feast on the
exalted state. Today in an empty building on an empty stage young artists,
scholars, intellectuals still continue to explore — each in their own way, within
the realm of the coordinates and emotional associations — and to demark the
intellectual horizon from which they push off. More experienced, tested out in
battle, destined — however — to fine gestures, lofty manifestos, deep analy8
sis, a brilliant synthesis in anticipating the next “revolutionary moment”. We
observe the process of their powerful efforts; we register the information. Yet,
the stage stands empty.

The project taking place December 1820, 2009 in the building of the former
Center of Contemporary Art at the National University Kyiv8Mohyla Academy
in Kyiv will present a general exhibit in which the defined role of the curator,
artists, scholars, audience, in other words — figures of participants — are
washed out and mixed up. Initiator of the project is the artist and curator Jerzy
Onuch and the participants of the project became among others: the group
R.E.P (Hnylynska, Khomenko, Kadyrova, Kadan, Kuznetzov, Nakonechna),
Anna Lazar, Olha Onuch (Oxford University), Michal Simecka (Oxford
University), curator Olesia Ostrovska, Marta Dychok (University of Ontario),
Andrew Wilson (University College London), Oleksiy Radynskyi and additional
guests invited by them. The media installation (stage, screen, citilight) will
accompany the meetings, discussions presentations and the joint work of the
project participants.
The final session will be two discussions on December 19 in the Old Academic
Corpus of the National University Kyiv8Mohyla Academy. A record of the pub8
lic process which will last 20 days will be documented in a special edition. Co8
organizers of the event are: Institute of Adam Mickiewicz, Polish Institute in
Kyiv, Center for Contemporary Art Foundation in Kyiv, and the National
University Kyiv8Mohyla Academy.

TTrraannssllaatteedd  bbyy  WWaawwaa  BBaacczzyynnsskkyyjj
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Уже виходячи з Анкою Лазар із Могилянки поміж нетерплячих джипів
Контрактової площі після першої акції “Революційних Моментів”, я вперше
як слід усвідомив — це ж один із перших в Україні фестивалів, де актуаль8
не мистецтво поєднується з політичною думкою! Якщо не перший.

І, звісно, люди культури, люди мистецтва почуваються не до кінця комфо8
ртно з іншим способом репрезентації, думки й образу. А тим, хто звик жи8
ти політикою, не зовсім зрозумілі “метафізичні” запитання “творчої
інтеліґенції”. Чудова нагода почути Іншого.

По8бароковому білі й темні водночас, із подвійним дном (чи радше
подвійною стелею) зали ЦСМ при Києво8Могилянській академії. Повіль8
ний монітор в одній залі, величезна сцена невідомого призначення в
другій і дискусія — в третій.

3 грудня відбулася розмова, яку я би назвав “пошуком8спільної8мови8з8
приводу8того8як8розмовляти8про8ліві8ідеї8та8ліву8політику”. Наближення
до конструктивного обміну думками чи “бредогенератор”? Було і від того,
і від другого.

Особисто я, мабуть, найбільше хотів зрозуміти, що ж сьогодні мається на
увазі під прикметником “лівий”. Ну, тобто якщо відкинути класифікації ук8
раїнської телевізійної псевдополітології, в якій ліві партії вирізняються
тим, що дурять пенсіонерів Східної України, а праві — пенсіонерів
західних областей.

Олег Коцарев:

ЛІВОРУЧ КРУ-ГОМ!
ПЕРШИЙ ДЕНЬ
РЕВОЛЮЦіЙНИХ МОМЕНТіВ

Наприклад, представник київської Організації Марксистів сказав, що ліві
погляди передбачають невизнання права приватної власності на засоби
виробництва, а організатор від Фонду Гайнріха Бьолля заперечив, що в
основі лівих цінностей — справедливість і солідарність)). Коли в розмові
виринула тема Голодомору, я злякався, що ми зараз повернемося до те8
левізійної політології:((. Та в останній момент учасникам вдалося виїхати
на цікавішу тему — як лівим відібрати в правих монополію на такі травма8
тичні теми, як Голодомор. Власне, яка має бути “ліва історична пам'ять”.
Чи треба лівим примиритися з активним ужитком конструкту національ8
ності? Та все ж у підсумку не було не лише відповідей, а й чітких по8
зицій…

Що ж, у часи, коли мода на “лівизну” під впливом євросоюзівських трендів
проникає і в українські творчі кола (пригадаймо хоч би риторику Жадана
й різку реакцію на неї Ульяненка або акції проти забудовників з ознаками
перфоменсу), розмова про всі ці речі особливо актуальна. Інакше як нам
зрозуміти, чим нова хвиля лівих ідей і рухів відрізняється від радянського
і пострадянського розуміння? Як переконатися, чи йдеться, грубо кажучи,
про ментальний футуризм, а чи про соцреалізм? Щоб зорієнтуватися на
осі “від комуністів до антикомуністів” (з відомої приказки), треба не прос8
то чути, а й чітко висловлюватися...

ООппууббллііккоовваанноо  rrmm  оо  0077::4466
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"Я працюю
у публічному просторі.
Мої проекти зазвичай
бувають реалізовані
в місцях, позначених
травмами минулого,
чи там, де є суспільні
або етнічні антаго-
нізми. Я не намагаюся
досягнути консенсусу
чи вирішити конфлікти.
Я розумію свою працю
як створення простору,
у якому суперечності
можуть себе
маніфестувати”.

ЙЙооааннннаа  РРааййккооввссььккаа

ДДООВВІІДДККАА::

ЙЙооааннннаа  РРааййккооввссььккаа  ннааррооддииллаассяя
11996688  ррооккуу  уу  ББииддггоощщіі,,  ППооллььщщаа..
ААввттооррккаа  ообб''єєккттіівв,,  ффііллььмміівв,,
ііннссттаалляяцціійй,,  ееффееммееррнниихх  ааккцціійй
ттаа  ііннттееррввееннцціійй  уу  ппууббллііччннее
ссееррееддооввиищщее..

wwwwww..rraajjkkoowwsskkaa..ccoomm

587 грудня у рамках проекту Revolutionary moments працювала лабора8
торія публічного мистецтва, організована групою Р.Е.П. за участю
польської художниці Йоанни Райковської.

У перший день лабораторії відбулися презентації учасників, зокрема до8
повідь політичного активіста, учасника руху “Нові ліві” Андрія Мовчана,
присвячена вуличним практикам політичного активізму в Україні, показ
проектів та розповідь про діяльність Йоанни Райковської та групи Р.Е.П.
Наступного дня мала місце спільна лабораторна робота над проектами
художніх дій у міському просторі. На третій день проекти були реалізовані
у місті.

Акція Микити Кадана та групи архітекторів “Група предметів” відбулася на
Контрактовій площі — на низькому широкому постаменті пам'ятника Гри8
горію Сковороді навпроти Староакадемічного корпусу Києво8Могилянсь8
кої Академії. Цей пам'ятник став символом протестів могилянських сту8
дентів проти забудови площі будівлями комерційного та адміністративно8
го призначення — тобто, проти знищення відкритого публічного простору.
У акції взяли участь архітектори, художники, політичні активісти, предс8
тавники “Центру візуальної культури” при НаУКМА та студенти. Акція ма8
ла форму внутрішньої дискусії, винесеної у публічний простір. Учасники й
учасниці зверталися одне до одного, але через ввімкнений мегафон, що
його передавали з рук у руки під час розмови. Темою дискусії було стано8
вище Контрактової та пострадянського публічного простору загалом.

У перформенсі Лесі Хоменко люди, що рівно вишикувалися у черзі перед
одним із численних кіосків на Контрактовій площі несподівано починають
танок “тисячі рук”. Цей специфічний індійський танок з фронтальної точ8
ки зору створює ілюзію “сплющення” ряду людей до однієї, проте з ба8
гатьма руками. Саме на цей ефект розраховувала художниця, намагаю8
чися символічно стиснути чергу з тривимірного простору у двовимірний.
Перформенс відбувся у контексті невпинного і безсистемного ущільнен8
ня урбаністичого ландшафту Києва.

ГРУПА Р.Е.П.
В РАМКАХ ПРОЕКТУ
REVOLUTIONARY MOMENTS

"I work in public
space. My projects
are usually realized
in places marked by
past traumas or there
where social or eth-
nic antagonisms
exist. I do not try
to reach a consensus
nor solve the con-
flict. I perceive my
work as creating a
space in which the
contradictions can
manifest themselves."

JJooaannnnaa  RRaajjkkoovvsskkaa

NNOOTTEE::

JJooaannnnaa  RRaajjkkoowwsskkaa  ((bboorrnn  11996688
iinn  BByyddggoosszzcczz,,  PPoollaanndd))
iiss  aann  aauutthhoorr  ooff  oobbjjeeccttss,,
ffiillmmss,,  iinnssttaallllaattiioonnss,,
eepphheemmeerraall  aaccttiioonnss,,
aanndd iinntteerrvveennttiioonnss
iinn  ppuubblliicc  ssppaaccee..

wwwwww..rraajjkkoowwsskkaa..ccoomm

As part of the Revolutionary Moments project, the REP group presented a
three8day laboratory of public art with the participation of the Polish artist
Joanna Rajkowska.

The first day included presentations by its participants. It featured the political
activist and member of Novi livi [New Left] Andriy Movchan who focused on
street practices of political activism in Ukraine. There was an exhibit of projects
and a description of the activities of Joanna Rajkowska and the group R.E.P.
During the second day the group worked on preparing projects of artistic activ8
ity in the city space and the third day saw their presentation in the city.

Mykyta Kadan and the collective of architects Hrupa predmetiv [A Group of
Objects] staged their act on Kontraktova Ploshcha, specifically on the low and
wide basement of the Hryhoriy Skovoroda monument across from the old aca8
demic corpus of NaUKMA. This monument became the symbol of the protest
of Kyiv8Mohyla Academy students against the construction of commercial and
administrative buildings — that is, the destruction of an open public space.
Participants included architects, artists, political activists, representatives of
NaUKMA's Center of Visual Arts and students. The action consisted of an
internal discussion carried out in a public space. Participants turned to each
other through a plugged8in microphone that was passed from hand to hand in
the course of the conversation. The topic was the condition of Kontraktova
Ploshcha as well as post soviet public space in general.

In the performance by Lesia Khomenko, the folks who stood in an orderly
queque in front of one of the many kiosks on Kontraktova Ploshcha suddenly
began to dance “A Thousand Hands.” This specific Indian dance from the
frontal view gives an illusion of a joining of a row of people to one person but
with many hands. This was the desired effect by the artist in attempting to sym8
bolically press space from a triangular space into a two sided one. The per8
formance happened in the context of the ceaseless and unsystematic tight
crowding of the urban landscape of Kyiv.

TTrraannssllaatteedd  bbyy  WWaawwaa  BBaacczzyynnsskkyyjj
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OF THE REVOLUTIONARY MOMENTS
PROJECT
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Хто бував у Варшаві, міг помітити на Єрусалимській Алеї велику штучну
пальму. Виглядає вона в польському антуражі не дуже органічно і завж8
ди привертає увагу. Виявляється, саме Йоанна Райковська є автором ць8
ого проекту. Про нього вона детально і розповіла. Ідея встановити паль8
му посеред Варшави зродилася у неї після відвідин Близького Сходу під
час однієї з Інтифад. Видовище міжкультурного насильства та роздуми
про мультинаціональне минуле Польщі надихнуло Райковську на думку
поставити такий гетерогенний об'єкт неподалік колишнього єврейського
району, ніби “запрошення Іншого повернутися”. Важливо і те, що в
польській мові слово “пальма” має абсурдовий присмак, бо фігурує у ви8
разі, аналогічному нашому “з дуба впав”.

Дістати всі дозволи на встановлення пальми було непросто, виготовлен8
ня стовбура, листя та інших конструкцій зайняло купу часу, а найцікавіше
почалося вже після встановлення об'єкта. Пальма несподівано стала
політичним символом. Консерваторів пальма дратувала, була для них
символом вторгнення у традиційний польський простір (раніше на цьому
місці ставили різдвяну ялинку). А різноманітні ліві рухи обрали її ембле8
мою культурного розмаїття — ґеївські організації, страйковий комітет
медсестер, партія зелених. Найбільшим ворогом пальми був президент
Польщі, а тоді мер Варшави Лех Качинський, втім, пальма стоїть і досі.

Ця пальма — цікава річ. Проста й невибаглива, вона геть не здасться чи8
мось особливим для приїжджої людини. Пересічна екзотика. Натомість
для мешканців Варшави пальма вже стала багатошаровим символом.
Тобто перед нами — механізм того, як певне місце й певний об'єкт ста8
ють елементом ідентичності, власне, схема публічно активного мистецт8
ва.

Менше пощастило іншому проекту Райковської — її ставок на території
колишнього Варшавського Ґетто таки зумів перемогти конкурентний
політизований проект (доволі брутальний пам'ятник жертвам УПА), але з
ініціативи політиків невдовзі був знищений…

Що ж, подивимось, як ці технологічні роздуми митців і активістів уплинуть
на вуличну акцію, яку вони готують на 7 грудня.

ООппууббллііккоовваанноо  rrmm  оо  0033::0000
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Впевнений, що все виглядатиме оптимістичніше, ніж ми зараз собі це уяв8
ляємо. Учора з учасниками лабораторії групи Р.Е.П. за участі Йоанни Рай8
ковської відбулася дискусія, яка стосувалася різниці між мистецькими та
активістськими діями у суспільному просторі. В той час як мистецтво не
піддається інструменталізації політики, але конкурує з нею, коли єднає лю8
дей навколо себе та дає почуття спільноти, не має окрім цієї незавершеної
цілі інших, апелює до підсвідомих емоцій, активісти чітко формулюють пос8
тавлену мету і діють ситуативно.

Йоанна Райковська розповіла про своє бачення ролі митця в цілому у
відповідь на бачення акції у суспільному просторі її українськими колегами.
Спільним — виходячи з її багаторічного досвіду у Польщі й характерним, на
її думку, для всього пострадянського простору, — є спадок, який полягає у
страху брати на себе відповідальність за спільноту і тим самим зробити
будь8який суспільний жест. Мова мистецтва у громадському просторі 908х
несла у собі лише зміну дискурсу. Завданням теперішнього художника, на8
томість, є збільшити громадську активність пересічних людей, віддати їм
владу над суспільним простором, відчути свою відповідальність за все, що
відбувається у ньому. При цьому художник повинен говорити простою мо8
вою, доступною різним прошаркам населення і не концентруватися лише
на критиці влади, а знайти спільну мову з тими, кому вона не належить. На
протесті, що спирається лише на заперечення, годі вибудувати спільні цілі,
їх слід будувати на співпраці та спільному перебуванні у публічному прос8
торі. Поки люди не стають беззахисними одне перед одним, їм важко вес8
ти діалог, бо “озброєні” під час зустрічі й захищені панцирями не спілкують8
ся і не шукають спільних цілей. Із вуличних очевидців та відвідувачів гале8
рей вони повинні перетворитися на акторів у тому сенсі, що несуть
відповідальність за проект, який митець уже не контролює і який стає ко8
лективним символом. У цьому проекті художник оперує ілюзією та читає
невисловлені людські мрії, які є політичні, тому що стосуються спільноти.

Практичною частиною лабораторії було пленарне обговорення підготованих

Василь Лозинський

КОНТРАКТОВА 
ПЛОЩА

і “свіжих” ідей акцій у громадянському просторі. Обрано було одне з проблем8
них місць — Контрактову площу, яка поступово обростає малими архітектур8
ними формами. Комусь тут миліший торгівельний центр замість пальм,
навіть штучних, таких як встановила Йоанна Райковська у Варшаві, не гово8
рячи вже про дерева та культовий пам'ятник Сковороді. Заява на дозвіл про8
ведення акції уже занесена у Міськраду.

Те, що ми розміщені географічно у помірно8континентальному кліматі, ма8
буть, впливає на нашу політичну активність: багато ідей відпало через над8
то низьку температуру і не висівний сезон. Та все ж ми можемо дискутува8
ти та імітувати абсурдну чергу танцюристів під музику у нові кіоски на Конт8
рактовій і під відкритим небом.

ООппууббллііккоовваанноо  rrmm  оо  0077::1166
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22000099--ггоо  ррооккуу  ззааввоодд  іі
ттооррггііввееллььнниийй  ккооммппллеекксс
““ББііллььшшооввиикк””,,  ррооззттаашшоовваанніі
ннаа  ккииїїввссььккіійй  ШШуулляяввцціі,,  ссттааллии
ообб''єєккттоомм  ууввааггии  ддввоохх
ддооссллііддннииццььккиихх  ііннііццііааттиивв..
ССооццііооллооггии  ННааттаалляя  ООнниищщееннккоо
ттаа  ААннаассттаассііяя  РРяяббччуукк
ррооззгглляяддааююттьь  ““ББііллььшшооввиикк””  яякк
ррееппррееззееннттааццііюю  ккллаассооввооїї
ссттррууккттууррии  ппооссттррааддяяннссььккооггоо
ссууссппііллььссттвваа,,  ттооддіі  яякк
ккууллььттууррооллоогг
ААннннаа  ХХввиилльь  ззооссеерреедджжууєєттььссяя
ннаа  ііддееооллооггііччннооммуу  ккооннттееккссттіі
ззббууддооввааннооггоо  ннаа  ттееррииттооррііїї
ззааввооддуу  ттооррггііввееллььннооггоо  ццееннттрруу..

У травні 2009 року група студентів8соціологів бакалаврської та маґістер8
ської програм Києво8Могилянської академії отримала завдання провести
дослідження робітничого класу в пострадянському місті. Перед студента8
ми8бакалаврами, що мали проінтерв'ювати робітників заводу “Більшо8
вик”, постало питання “А де цей завод?”. Студенти8маґістри працювали
над цим проектом у рамках курсу з соціальної марґінальності, тож для
них основним питанням було “Чому робітники є марґінальною групою?”
Ми вважаємо, що ці два питання взаємопов'язані, оскільки соціальна
марґіналізація робітничого класу в процесі переходу до капіталізму відбу8
вається паралельно з просторовою марґіналізацією промислових тери8
торій у східноєвропейських містах.

Зміни міського ландшафту, пов'язані зі зменшенням значення промисло8
вості та зростанням ролі сектору послуг, часто описуються як перехід до
“постіндустріальної економіки”. Вони не є унікальними для Східної Євро8
пи, оскільки відображають зміни в глобальній капіталістичній економічній
системі: виробництво переходить до віддалених місць (країн третього
світу або просто прихованих від стороннього ока куточків) та стає неви8
димим. Міста у розвинених країнах все частіше пов'язуються зі споживан8
ням, а не з виробництвом.

Ці процеси дуже помітні на прикладі заводу “Більшовик”. У радянський
період завод забезпечував велику кількість робочих місць та відігравав
значну роль у міському просторі. Важливість промисловості у ті часи
підкреслювалася тим, що заводи включалися до путівників, у тому числі
написаних для іноземців.

Промисловий робітничий клас та відповідний простір подавалися як важ8
ливі для життєдіяльності міста. Занепад промисловості та зосередження
уваги на торгівлі та секторі послуг означало, що внесок робітників у роз8
виток міста знецінено, або навіть більше: образ робітників та промисло8
вих об'єктів сприймається як тягар для міста.

Сьогодні робітничий клас часто зображається як пережиток минулого, що
не може йти в ногу з часом. Часто це зображення є не агресивним, а
співчутливим, однак робітників усе одно звинувачують у відсутності
“адаптаційного потенціалу”, невідповідності сучасним вимогам ринку
праці. Одна з респонденток зізнається, що в часи роботи на заводі
знайомі співчували їй, а тепер, коли вона перейшла працювати до
торгівельного центру, її місце праці сприймається з куди більшим ен8
тузіазмом.

У пострадянських країнах переворот у відносинах між виробництвом та
споживанням виглядає ще радикальнішим не лише через те, що відбу8
вається значно швидшими темпами, а також через ідеологічну наванта8
женість. Індустріальна фаза міського розвитку асоціюється переважно з
радянським періодом, у той час як занепад промисловості починається з
переходом до ринкової економіки у 19908х роках.

Наталя Онищенко
Анастасія Рябчук

«БІЛЬШОВИК»:
ІДЕОЛОГІЯ,
КЛАС І ПРОСТІР

IInn  22000099  tthhee  ffaaccttoorryy  aanndd
sshhooppppiinngg  cceenntteerr  BBiillsshhoovvyykk
[[BBoollsshheevviikk]]  ffoouunndd  oonn
SShhuulliiaavvkkaa  iinn  KKyyiivv  ggaaiinneedd
aatttteennttiioonn  ooff  ttwwoo  rreesseeaarrcchh
iinniittiiaattiivveess,,  TThhee  ssoocciioolloo--
ggiissttss  NNaattaalliiaa  OOnnyysshhcchheennkkoo
aanndd  AAnnaassttaassiiaa  RRiiaabbcchhuukk  llooookk
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In May 2009 a group of undergraduate and graduate sociology students of
Kyiv8Mohyla Academy were assigned to research the working class in a post
soviet city. The undergraduates, who were to interview the employees of
Bilshovyk, asked themselves “Where is the factory?” The M.A. graduates stu8
dents were enrolled in a course on social marginality and their basic question
was “Why are employees a marginal group?” We believe that these two issues
are inextricably tied since the social marginalization of the working class in the
process of transformation to capitalism happened parallel with the spatial mar8
ginalization of factory territories in East European cities.

Changes of the city landscape resulting from the decrease of manufacturing
and the increase of the service sector are often described as the transition to
“postindustrial economics”. These are not unique to Eastern Europe but reflect
the changes in the global capitalistic economic system in which manufacturing
is transferred to distant places (countries of the Third World) or is simply hid8
den from the outside eyes and becomes invisible. Cities in developed countries
are increasingly related to consumption and not production.

These processes are very evident in the example of the enterprise Bilshovyk.
During the soviet times the factory had a lot of employees and played a signif8
icant role in the city space. During those times the importance of production
was emphasized and factories were even included in city guides including for8
eign ones.

The production working class and an appropriate space were seen as impor8
tant aspects of a city's life activity. The decline of manufacturing and the focus
on trade and the service sector meant significant devaluation of the workers”
contribution to city growth or even the portrayal of workers and production
enterprises as a burden for the city.

Today the working class is often portrayed as a leftover from the past that can8
not go in step with the times. Often this portrayal is not aggressive but rather
empathetic. However, the workers are nevertheless blamed for lacking “an
adaptive potential” and being inappropriate for the current needs of the work
market. One respondent said that when she worked in the factory her acquain8
tances would feel sorry for her. Now, that she is working in the shopping cen8
ter, their response is much more positive.

In post soviet countries the upheaval in the relationship between production
and consumption looks even more radical not only because it happens at a
much faster pace but also because of the ideological load. The industrial phase
of city development is usually associated with the soviet period whereas the
decline of manufacturing begins with the transition to a market economy in the
1990s.

Therefore the class boundaries in post industrial economies are no longer built
on the relationship of manufacturing but those of consumption. Essentially the
“working” and the “middle” classes although often in opposition to one anoth8

Natalia Onyshchenko
Anastasia Riabchuk

“BILSHOVYK”:
IDEOLOGY,
CLASS AND SPACE
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Власне, класові межі в постіндустріальній економіці визначаються вже не
відносинами виробництва, а відносинами споживання. По суті, “робітни8
чий” клас і “середній” (хоча часто протиставляються) з наукової точки зо8
ру належать до різних, непорівнюваних систем координат. Тому таке про8
тиставлення має в першу чергу ідеологічне навантаження.

Поняття середнього класу є, мабуть, найсуперечливішим та найбільш іде8
ологічно навантаженим у сучасній теорії соціальної структури. Однак не8
можливо не помітити певної “спадкоємності” — переходу ключової ідео8
логічної ролі від робітничого класу до середнього. Про нього говорять
навіть ті, хто загалом не є прихильником ідеї класового поділу, середній
клас постає як носій найкращих цінностей, конче потрібних для розвитку
держави. Герой радянських часів — робітник, герой нашого часу — предс8
тавник середнього класу.

Просторова марґіналізація робітничого класу в пострадянських містах
відображає та доповнює такі процеси економічної марґіналізації, як зане8
пад виробництва, приватизація та фраґментація підприємств, що були
раніше у власності держави, зменшення кількості кваліфікованих про8
мислових робітників, неспроможність заводів надалі забезпечувати жит8
ло, медичну допомогу та інші соціальні послуги, але також і символічну
марґіналізацію робітничого класу, представлення робітничих спільнот як
пережитків минулого, а самих робітників — як нездатних адаптуватися до
нових реалій.

er, relate from a scholarly viewpoint to various incomparable systems of coor8
dinates. Therefore this counter position has primarily an ideological impact.

The notion of the middle class is probably the most controversial and ideolog8
ically loaded in the current theory of social structure. However it is impossible
not to notice a certain heritage — the transition of a key ideological role from
the working class to the middle one. It is being discussed even by those who
are not advocates of class divisions. It becomes the bearer of the best values,
indispensable to the development of a nation. The hero of the soviet times was
a worker; the hero of current times is a representative of the middle class.

The space marginalization of the working class in post soviet cities represents
and fulfills such processes of economic marginalization as the decline of man8
ufacturing, the privatization and fragmentation of businesses that were former8
ly under government ownership, the decrease in the number of qualified man8
ufacture workers, the impossibility of factories to continue guaranteeing hous8
ing, medical assistance and other social services but also the symbolic margin8
alization of the working class, the representation of worker associations as left8
overs of the past and the workers themselves as unable to adapt to new real8
ities.

TTrraannssllaatteedd  bbyy  WWaawwaa  BBaacczzyynnsskkyyjj

3322 3333



1. Salecl, Renata.
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The trauma of Ceausescu's Disneyland.//
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Декілька років тому Київська міська рада ухвалила проект реконструкції
двох корпусів заводу “Більшовик” і перетворення їх на торгівельно8розва8
жальний комплекс з одноіменною назвою.
Концепція торгівельного центру за своїм поєднанням реальності й фантазії
нагадує Діснейленд. Назви і образи, використані в оформленні закладу,
відсилають до історичної дійсності, якої вже не існує — веселі герої у будь8
онівці та шинелі, які проводять свій час у ресторанах і бутіках — покликані
створювати атмосферу ненав'язливої гри, що примушує відвідувача розсла8
битись і не ставитися до можливих витрат серйозно. Так само Діснейленд
“підробляє реальність”[1] і збирає в межах одного парку різноманітні копії у та8
кий спосіб, що будь8яку географічну чи міфологічну точку можна перероби8
ти на місце для розваги. Торгівельний центр “Більшовик”, як і Діснейленд,
знімає з себе претензії на правдоподібність. Подібно до архітекторів Дісней8
ленду, дизайнерам торгівельного центру дозволено поєднувати вигадку і ре8
альність на власний смак. Це створює ситуацію, в якій докори у аморальності
чи некоректності не будуть сприйматися серйозно.
Специфіку стилістики проекту, яку обрали власники торгівельного центру,
можна розглядати з декількох точок зору. Отримана у спадок назва заводу,
яка поширилася на всю місцевість, пов'язувала торгівельний центр із знайо8
мим багатьом людям місцем на уявних картах Києва. Використання образів
з історичного минулого в даному випадку може апелювати до ностальгійної
радянської якості, яка часто є такою ж міфологізованою, як і новостворені
герої. З іншого боку, назва і концепція торгівельного центру виникають у
вже створеній ситуації підвищеного комерційного інтересу — як західного,
так і вітчизняного — до радянської символіки. Радянське, яке з кожним по8
колінням починає виглядати все екзотичніше, перетворюється на щось
відірване від життєвих подій, на минуле, на яке поглянули з туристичним
інтересом у пошуках нових вражень.
Зображення щасливих радянських людей, оповитих шлейфом страв і на8
поїв, що прикрашають стіни “харчблоку” “Бульдозер”, портрети Леніна,
закутані у червоний оксамит, і розставлені по кутках ресторану фетиши8
зовані предмети радянського побуту створюють відчуття ностальгії за
фантастичним минулим. Але у той самий час вони і не приховують відсут8
ності зв'язку з історичною дійсністю і залишаються щирими у своїй про8
позиції ілюзії спогадів.
Продаж на аукціоні корпусів одного з найбільших заводів Києва може також
розглядатись як зникнення радянського концепту міста. Завод і все, що на
ньому відбувається, був частиною великого радянського ідеологічного про8
екту. В організації міста визначальним був функціональний розподіл — по8
дальше створення міста, планування розбудови визначалося виробничим
процесом. Житлові масиви і мережі доріг знаходили собі місце на карті ра8
дянського Києва в залежності від потреб заводу. Київ, основна частина су8
часної площі якого була створена згідно з концепцією індустріального міста,
відповідає ідеї модерністичного проекту, де з території виноситься все заг8
розливе і небажане, а все, що лишається, — підпорядковується пріоритет8
ним цілям, які визначає влада. Створені мережі доріг і громадського транс8
порту навколо індустріальних зон нині відповідають потребам комерційних
центрів.

Анна Хвиль

«БІЛЬШОВИК»:
ДІСНЕЙЛЕНД
РАДЯНСЬКОЇ ІДЕОЛОГІЇ

1. Salecl, Renata.
The state as a work of art:
The trauma of Ceausescu's Disneyland.
Architecture and Revolution.
Leach, Neil, ed.  London, 1999,  92!111.

Several years ago the Kyiv City Administration approved a project to reconstruct
two buildings of the Bilshovyk factory and to transform them into a shopping8
entertainment mall under the same name.
The concept of a shopping center in its combination of reality and fantasy reminds
one of Disneyland. The names and pictures utilized in decorating the establish8
ment refer to a non8existent historical reality — happy heroes in construction gear
and helmets who spend their time in restaurants and boutiques — are there to cre8
ate an atmosphere of a non8obtrusive game that forces the visitors to relax and
not to seriously consider potential expenditure. Similarly to Disneyland, it “manu8
factures reality”[1] and collects within the boundaries of one park various copies in
such a way that any kind of geographical or mythological aspect can be trans8
formed into an entertainment place. The shopping center Bilshovyk, just as
Disneyland, distances itself from pretensions of the probable. Just as the archi8
tects of Disneyland, so also the designers of the shopping center could permit
themselves to combine fantasy with reality according to their own taste. This cre8
ates a situation in which any complaints of amorality or incorrectness will not be
taken seriously.
The character of the style of the project selected by the owners of the shopping
center can be examined from various angles. Inheriting the factory's name, well
known throughout the city, tied the shopping center with a place well imbedded in
the memories of many of their image of Kyiv. The use of pictures of the historical
past in this case can be an appeal to nostalgia for the soviet quality, which is often
also as mythologized as are the newly created heroes. On the other hand, the
name and the concept of the shopping center emerge in the already existing envi8
ronment of heightened commercial interest, both western and native, to soviet
symbolism. Everything soviet appears more exotic with every generation and
becomes something separate from lived events but a past which was perceived
with a tourist interest in search of novel impressions.
Images of happy soviet people wrapped in a shawl of food and drink that deco8
rate the walls of the food department, the bulldozer, and Lenin's portraits wrapped
in red velvet, fetish items of the soviet era dispersed in the nooks of the restaurant
create a feeling of nostalgia for the fantastic past. Yet, at the same time, they do
not hide the absence of a connection to historical reality and remain sincere in
their proposal of an illusion of reminiscences.
The auction sale of the buildings of one of the largest factories in Kyiv can also be
seen as the demise of the soviet concept of a city. The factory and everything
happening in it was part of a large soviet ideological project. The determining fac8
tor of city organization was the functional division — further creation of the city and
planning its development was demarcated by the manufacturing process. Living
quarters and roadways found their place on the map of soviet Kyiv depending on
the needs of the factory. Kyiv, whose essential part of current space was created
according to the concept of an industrialized city, adheres to the idea of a mod8
ernistic project in which everything dangerous or unwanted is removed and every8
thing that remains is specifically subjugated to the priority goals set by the govern8
ment. Today the created roadways and public transportation around industrial
zones coincide with the needs of commercial centers.

TTrraannssllaatteedd  bbyy  WWaawwaa  BBaacczzyynnsskkyyjj

Anna Khvyl

BILSHOVYK:
A DISNEYLAND
OF SOVIET IDEOLOGY
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УУ  ппооннееддііллоокк  ууччаассннииккии  
ффеессттииввааллюю  ппееррееййшшллии,,  ттаакк  ббии
ммооввииттии,,  ввіідд  сслліівв  ддоо  ддііллаа..  УУ
““ссееррцціі  ППооддооллуу””,,  ннаа
ККооннттррааккттооввіійй  ппллоощщіі  ввііддббууллииссяя
ддввіі  ммииссттееццььккіі  ааккццііїї..  ООббииддввіі
ммааллии  ппррооддееммооннссттррууввааттии
ооббггооввооррееннуу  ннааппееррееддоодднніі
ввззааєєммооддііюю  ммииттццяя  зз  ппууббллііччнниимм
ппррооссттоорроомм..  ІІзз  ппллоощщееюю  яякк  ййооггоо
ккввііннттеессееннцціієєюю,,  ссппооввннееннооюю
ммооннууммееннттіівв,,  ттррааннссппооррттнниихх
ррооззвв''яяззоокк,,  ррееккллааммии  йй  ллююддеейй..

Першою була акція з об'єктами Микити Кадана. На постамент пам'ятни8
ка Григорію Сковороді винесли декілька лавок, а перед ними стояла дош8
ка з планом Контрактової. Учасники, сидячи на лавках, через мегафон
обговорювали плани міської влади реконструювати площу, відбудувати
тут так званий Козацький магістрат та інші можливі пертурбації.
Холодні мокрі плити постаменту, похмура погода, мляві агітаційні намети
кандидатів у президенти — звісно, чудове тло для такої акції. Тож до див8
них людей, що, сидячи на лавах під пам'ятником, обговорюють архітек8
турні проблеми, обмірковують, чи, наприклад, церква виконує соціальну,
а чи ділову функцію, постійно підходили перехожі й уважно розглядали та
вслухалися.

Очевидною соціологічною суттю дії було протиставити горизонтальний
дискурс площі вертикальному. Неформальний спосіб обживання й опано8
вування території — владному. Усе ще незвична для України суміш акції
протесту та мистецької акції підкреслила: у вільному публічному просторі
кожен може продемонструвати свої думки і настрої, не боячись вигляда8
ти дивакувато.

До речі, окрім суто концептуальних речей, обговорювались і цілком конк8
ретні кроки, які можуть допомогти скоригувати наміри міської влади.

Олег Коцарев

ЛЮДСЬКА РОЗВ'ЯЗКА
КОНТРАКТОВОЇ 
ПЛОЩІ

ПП..СС..

Уже після акцій,
під час обговорення
і пиття чаю виникли
дві ідеї:
зробити посиденьки
на постаменті
Сковороди регулярним
дискусійним клубом
та попросити міську
владу зробити
в плитах підігрів.
Все одно ж
реконструюватимуть:)

ООппууббллііккоовваанноо  rrmm  оо  0044::0077

Друга подія, що чекала цього дня на багатостраждальну Контрактову
площу, відбулася біля одного з кіосків. Леся Хоменко організувала до
нього штучну чергу з активістів “Революційних моментів”. Спочатку чер8
га поводилася традиційно — купувала пиво і жуйки, хіба що стояла над8
то вже рівно, під лінієчку. Та раптом заграла музика, індійське диско,
яке ні з чим не сплутаєш — і черга почала робити дивні рухи руками.
Щось середнє між танцями багаторукого індійського бога та тренуван8
ням новачків у плавальному басейні. Загадковий танець тривав шість
хвилин.

Весела черга частково перекрила одну з алей скверу посеред площі. Та
перехожі й без цього не могли не звернути уваги. Один дід навіть питав8
ся, за що Леся так покарала учасників. А агітаторка Януковича скориста8
лася приводом пожалітися на те, яка захаращена різними наметами, кіос8
ками й чергами стала Контрактова. Власне, в цьому, напевно, й була од8
на з цілей акції. Показати, як звужується простір у наших публічних
місцях. Як стиснуті всілякими об'єктами людські потоки у нервовому
прискореному танці змійками носяться туди8сюди або застрягають на
місці. Хоча з іншого боку, чергу, що танцює, можна сприйняти і як гімн
людському вмінню пристосовуватися, завдяки котрому і в черзі можна бу8
ти веселим та жвавим:).

Особисто мені сподобалося, наскільки доброзичливо до обох незвичних
дій поставилися пересічні “маленькі українці”. Не було жодного прояву аг8
ресії. Був лише інтерес, усмішка, іронія або байдужість. Що засвідчує —
громаді близьке якраз відкрите, горизонтальне розуміння площі як
“суспільної розв'язки”.

3366 3377



Мабуть, найбільший опір інтеґрації мистецьких і соціальних питань було
відчутно 9 грудня, під час літературного блоку лабораторій під назвою
“Прощавай, міф! Мала література vs велика мова”. Участь у ньому взяли
поети Катерина Бабкіна, Юлія Стахівська, Ярослав Гадзінський, Богдан8
Олег Горобчук, Олег Коцарев і Василь Лозинський.

Спочатку дискусія стосувалася взагалі формату можливої ролі соціаль8
ного та політичного у літературі. Поети доволі скептично поставилися до
всіляких агітаційних штук у поезії. Та й ширше, будь8яка умовно грома8
дянська тематика викликала у них неминучу іронію. Мабуть, через те, що
протягом семи десятиліть саме література в Україні найбільше з усіх
видів мистецтв мусила в ґвалтовному порядку безперестанку переймати8
ся громадською проблематикою. А втім, чи це достатній привід іґнорува8
ти будь8які прояви соціального як одного з вимірів довколишньої реаль8
ності?

Цікаво, що соціальну або й революційну лірику можна поділити ніби на
два типи. Один із них оперує революційною чи громадською риторикою
як духом, ритмом тощо, а другий художньо використовує (деконструює,
підтримує, заперечує, пародіює) реальні або бажані факти соціальної ре8
альності чи соціальних змін. Перший — набагато поширеніший в ук8
раїнській і світовій поезії. Ще одним важливим моментом обговорення бу8
ло питання, чи може література виступати елементом ідентичності, “пра8
пором” певної меншини, більш або менш пригніченої групи. Як на мене, у
сьогоднішньому українському суспільстві міжгрупові комунікації занадто
хаотичні для цього.

Роздуми на тему, чому, наприклад, Помаранчева революція та мирне
здобуття Незалежності не відбилися в українській поезії так яскраво і ху8
дожньо, як варто було би чекати, не призвели до якогось висновку, зате
учасники почитали декілька зразків української, іспанської та німецької
поезії, які умовно можна назвати революційними.
[…]

ООппууббллііккоовваанноо  rrmm  оо  0044::5511

ПОЕЗІЯ:

ОПІР СОЦІУМУ?

Художниця Алевтина Кахідзе вважає порушення прав меншин, зокрема
етнічних, спадщиною СРСР, де існувала неформальна, але чітка й підтри8
мувана владою ієрархія національностей з російським “старшим братом”
на чолі. Вона розповіла, що й сьогодні в МВС існують інструкції, що вима8
гають особливо ретельних перевірок паспортів осіб, котрі є українськими
громадянами з грузинськими прізвищами. Причому, каже Алевтина, служ8
бовці паспортних столів, виконуючи ці доручення, не виявляють жодної аг8
ресії — вони вважають, що це нормальний, спокійний і звичайнісінький
стан речей. Ще одна дуже важлива річ, про яку сказала Кахідзе (і під якою
я сам готовий тисячу разів підписатися) — українці замало подорожують за
кордон, замало спілкуються з іноземцями і цікавляться життям людей
інших національностей та інших країн.

Голова центру “Жіноча мережа” Лайма Гейдар вважає, що одна з го8
ловних причин державної підтримки ксенофобії — бажання влади
відволікти увагу громадян від реальних проблем, натомість накрутити їх на
ворожнечу до Іншого та почати шукати, хто, грубо кажучи, випив воду в
крані чи газ у трубі. Вона зауважила один важливий факт, котрий мало зву8
чав в українському інфопросторі: дискусія про антологію “120 сторінок Со8
дому” велася про що завгодно, тільки не про самі тексти, вміщені в ній. І не
про суто літературну доречність формування книги за таким принципом,
додам від себе.

А історик Андрій Портнов перевів тему з суто українського контексту у
ширший простір. Мовляв, не варто зациклюватися на наших доморощених
ксенофобах. Якщо придивитися, наприклад, до загальноєвропейської
політичної сцени, то можна помітити, як багато облич у ксенофобії, а також
те, що вона не завжди корінням “справа”. Наприклад, деякі праві
західноєвропейські рухи цілком толерують гомосексуалізм, але різко
виступають проти мусульман. Або ситуація з геноцидом вірмен, котрий
Франція визнала демонстративно з тим, аби підкреслити своє небажання
пускати Туреччину до ЄС, а Україна не визнала через партнерські відноси8
ни з турками. І найяскравіший приклад: референдум у Швейцарії, за ре8
зультатом якого в країні заборонено будувати… нові мінарети.

Висновок простий: боротьба з ксенофобією потребує не стільки прапорів
і гасел (під будь8яким із них будь8коли буйним цвітом може розростися не8
нависть до іншого), скільки постійної уваги і небайдужості. Адже саме бай8
дужість, приміром, призводить до того, що майже ніхто не звертає увагу на
те, що історія України в нас викладається не як історія всіх народів, котрі
жили й живуть на території нашої країни, а як етнічна історія українців.
ООппууббллііккоовваанноо  rrmm  оо  0000::0011

Олег Коцарев:

КСЕНОФОБІЯ ПОТРЕБУЄ
УВАГИ, А НЕ ПРАПОРІВ
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ССффеерраа  ссууччаассннооггоо  ммииссттееццттвваа
вв  УУккррааїїнніі  ннааййччаассттіішшее
ррееппррееззееннттууєєттььссяя яякк ннееооддмміінннниийй
ііннссттииттуутт  ггррооммааддяяннссььккооггоо
ссууссппііллььссттвваа..  ЩЩоо  ссттооїїттьь
ззаа ““ннееввииннннііссттюю””  ііннссттииттууцціійй
ссууччаассннооггоо  ммииссттееццттвваа??

Олексій Радинський:
“Сучасне мистецтво” — це, мабуть, перший в історії мистецький термін,
запропонований не критиками, теоретиками чи самими митцями, а ме8
неджерами — якщо бути точним, двома працівниками бостонського
Інституту модерного мистецтва, які 1948 року оголосили про переймену8
вання своєї установи на Інститут сучасного мистецтва. За формальним
перейменуванням “модерного мистецтва” на “сучасне” стояло прагнення
взяти під контроль непрогнозовані прояви аванґардної мистецької актив8
ності, яку після Другої світової війни було легко звинуватити у політичній
безвідповідальності.

У пострадянській ситуації “сучасне мистецтво” як інституційна практика
також, у певному сенсі, прийшло на зміну “модерному мистецтву”, якщо
розуміти під останнім комплекс теорій, практик та інституцій, які під титу8
лом “соціалістичного реалізму” обслуговували Радянську державу як то8
тальний модерністський проект. Як і у випадку бостонського інституту,
йшлося насамперед про ефективне заперечення певної версії мо8
дернізму за допомоги “риторики сучасності”. Відмінність полягала в тому,
що представники художнього середовища перебували у зовсім іншій су8
часності, ніж та, що пропонувалася інституціями західного типу. “Осучас8
нити” пострадянське мистецтво, а разом з ним і суспільство, означало
зробити його швидшим, плиннішим, мінливішим.

Мистецтво проголошувалося такою ж інституцією ліберального суспіль8
ства, як, скажімо, прозорі вибори, а митці мали стати кимось на кшталт
членів виборчих комісій, які можуть не лише спостерігати за дотриман8
ням демократичних процедур, але й спрямовувати свої скарги у відпо8
відні інстанції. Головне — сучасний митець, як і кожен порядний член
центрвиборчкому, мав дистанціюватися від ідеології, що тяжіла над ним
за радянських часів. Місце ідеологічної маніпуляції мистецтвом мав по8
сісти постполітичний менеджмент культури: виробництво мистецтва мало
бути організоване за тією ж схемою, що й будь8яке інше виробництво.

Показово, що згортання мистецької складової інституцій “відкритого
суспільства” збіглося у часі з відносною стабілізацією помірно лібе8
ралізованої економіки, що відбулася на початку 20008х. Із привілейова8
ного громадського спостерігача митець знову перетворився на дизай8
нера дозвілля, цього разу капіталістичного. Менеджмент культури вия8
вився цілком і повністю підпорядкований механізмам ринку, а його не8
комерційна складова в кращих традиціях нормативної біовлади була ап8
ропрійована самими художниками. Сучасне покоління художників нав8
чилося досить ефективно виконувати функції менеджерського самоко8
нтролю: митці та їхні спільноти сьогодні є кураторами, критиками та
прес8секретарями самих себе, принагідно виконуючи функції монту8
вальників експозиції та галерейних наглядачів. Причому йдеться не
стільки про підпільну організацію чи формат artist run space, а про вико8
нання уявного соціального замовлення, яке ніхто, за рідкісним винят8
ком, не підтримує матеріально. Із почесної ролі членів виборчкому кри8

Олексій Радинський

ПОЛІТЕКОНОМІЯ
СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

TThhee  sspphheerree  ooff  ccuurrrreenntt
UUkkrraaiinniiaann  aarrtt  iiss  mmoosstt  oofftteenn
rreepprreesseenntteedd  aass  aann  iinnddiissppeenn--
ssaabbllee  iinnssttiittuuttee  ooff  cciivviicc
ssoocciieettyy..  WWhhaatt  ssttaannddss  bbeehhiinndd
tthhee  ““iinnnnoocceennccee""  ooff  aann  iinnssttii--
ttuuttiioonn  ooff  ccoonntteemmppoorraarryy  aarrtt??

Oleksiy Radynskyj:
"Contemporary art” is probably the first art term in history proposed not by crit8
ics, theorists, or artists themselves, but by managers — to be exact in 1948 by
two executives of the Boston Institute of Modern Art who announced its renam8
ing to Institute of Contemporary Art. Behind the formal renaming of “modern
art” to “contemporary art” was the desire to control the unpredictable aspects
of avant8garde art activity, which after WW II was easily accused of being polit8
ically irresponsible.

In the post soviet situation “contemporary art” as an institutional practice
replaced also in a certain sense “modern art” if one understands the latter as
a the complex of theories, practices and institutions which under the title of
“socialist realism” served the soviet state as a totally modernistic project. As
also in the case of the Boston Institute, this was above all about an effective
denial of a certain version of modernism through the assistance of “contem8
porary rhetoric.” The difference lay in the fact that the representatives of the
artist milieu found themselves in a totally different reality than the one that was
being proposed by western institutions. To “contemporize” post soviet art
along with society, meant in reality to make it quicker, more fluid, and more
variable.

Art was declared as also an institution of liberal society as for example trans8
parent elections. Artists should become somewhat akin to the members of
the electoral commissions who can not only observe whether the democrat8
ic process is upheld but also relegate their complaints to the appropriate
authorities. Mainly, the contemporary artist as every respectable member of
the central electoral committee should distance himself from ideology that
had weighed so heavily during the soviet times. The place of ideological
manipulation of art should be taken over by the post political management of
culture: the production of art should be governed by the same rules as any
other production.

It was extremely significant that the folding of the component institution of “open
society” coincided in time with the relative stability of moderately liberalized eco8
nomics which happened at the beginning of the 2000s. From a privileged civil
observer the artist once again transformed into a designer of recreation, this
time capitalistic. The management of culture turned to be entirely and wholly
subservient to the mechanisms of the market and its non8commercial compo8
nent in the better traditions of normative biogovernment was appropriated by the
artists themselves. The current generation of artists learned quite well how to
fulfill the functions of managerial self8control; today the artists and their commu8
nities are curators, critics and press8secretaries for themselves, occasionally
mounting exhibits and acting as gallery custodians. This does not refer so much
to an underground organization or an artist run space format, but the fulfillment
of an imaginary social request, which no one, with rare exceptions, supports
materially. From the honorary role of election committee members, critical
artists moved to the status of observer volunteers who with photo cameras and
video monitor the work of the election district.

Oleksiy Radynskyj

POLITICAL ECONOMY
OF CONTEMPORARY
ART
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тичні митці перейшли до статусу спостерігачів8волонтерів, що з фотоа8
паратами та відеокамерами моніторять роботу виборчої дільниці.

Леся Прокопенко:
В Україні мистецтво виявляється дивовижно зав'язаним на владі, навіть
якщо не отримує від неї безпосереднього матеріального заохочення. Вод8
ночас сучасне мистецтво стає великою державною справою — монстру8
озний проект “Мистецького Арсеналу” є підтвердженням цього. Меценат8
ство є корисною, але небезкорисливою практикою. За умов, коли заданий
простір формуватиме та консолідуватиме наразі фраґментарне середови8
ще незалежної прагматики зовнішніх спостерігачів: фахових точок зору
(теоретиків, критиків, кураторів, менеджерів), як і здатності художника бу8
ти власним “замовником”, компетентним інтерпретатором.

Варто звернути увагу на використання сучасного мистецтва як казково8
го носія статусної аристократичності, оскільки це і є один із вищезазначе8
них побічних ефектів. Pinchukartcentre, як “інтелектуально8просвітницька
розвага” увінчує букет із супермаркету, бутіків, ресторацій та нічних
клубів, що складають псевдоелітний комплекс Arena Entertainment. З од8
ного боку, це його “найскладніший” елемент, заходи якого призначені
виключно для обраної публіки. Разом з тим це і найбільш народний еле8
мент, що пропонує безкоштовні популяризовані видовища, трохи відкри8
ває завісу незрозумілого, екстравагантного і дорогого, щоби задовольни8
ти потребу і шокуватися, і висловити відразу. Ця амбівалентна аристок8
ратичність не може існувати окремо від участі в ній найширшого загалу.
Сучасне мистецтво в Україні носить відбиток не модерної high8brow
елітарності, і не постмодерністської консолідації розважальності з інте8
лектуальними жартами, а релігійної практики, патронами якої є можнов8
ладці, а реципієнтом — широкий загал. Прагматика і церемоніал таких
мистецьких практик цілком відповідає способам популярних медій; в ук8
раїнських реаліях арт8центр передбачає демократичну ілюзію індивіду8
альних впливів разом із задоволенням народної гігантоманії. Комічно,
але осередок сучасного мистецтва приваблює більше перехожих і ту8
ристів, аніж інтелектуалів чи зацікавлених мистецькими процесами, для
яких більш типовою реакцією є снобістська індиферентність.

Lesia Prokopenko:
In Ukraine art seems mysteriously connected to government even if govern8
ment does not provide art with direct material encouragement. Simultaneously
contemporary art becomes a big state affair, as illustrated by monstrous proj8
ect Mystetskyi Arsenal. Philanthropy is a useful but not a non8lucrative prac8
tice. In the circumstances that the given space will form and consolidate for the
time being a fragmentary environment of independent pragmatism of outside
professionals: expert theorists, critics, curators, managers as well as the abili8
ty of the artist to be one's own “customer”, a competent interpreter.

It is worthwhile to pay attention to the use of contemporary art as a fairytale
carrier of an aristocratic status since it is one of the abovementioned side
effects. The Pinchuk Art Center as “an intellectual8educational entertainment”
crowns the bouquet of supermarkets, restaurants and night clubs that compile
the pseudo8elitist complex Arena Entertainment. On the one hand this is its
most “complex” element whose displays are meant exclusively for a selected
audience. Simultaneously it is also the greatest folk element, which offers
popularized spectacles at no charge and opens a bit the curtain of the
obscure, the extravagant and the expensive in order to satisfy the need to be
shocked as well as to express disdain. This ambivalent aristocracy cannot
exist apart from the widest participation of the general public. Ukrainian con8
temporary art harkens neither to modern highbrow elite nor the post modern
consolidation of entertainment with intellectual jokes but to a religious practice
whose patrons are the oligarchs and the recipients are the general public. The
pragmatics and ceremoniousness of such art practices totally coincides with
the means of popular media. Within the Ukrainian reality an art center fore8
sees a democratic illusion of individual influences together with the satisfac8
tion of a folk gigantism. Comically, the center of contemporary art attracts
more passersby and tourists rather than intellectuals or those interested in the
art process, whose more typical response is snobbish indifference.

TTrraannssllaatteedd  bbyy  WWaawwaa  BBaacczzyynnsskkyyjj
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ССТТУУДДЕЕННТТССЬЬККІІ  ППРРООТТЕЕССТТИИ
УУ  ВВИИЩЩИИХХ  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННИИХХ  ЗЗААККЛЛААДДААХХ
ЯЯКК  ФФООРРММАА  ССААММООООССВВІІТТИИ

ООддннаа  зз  ттеемм  ддииссккууссііїї  ——
ссттууддееннттссььккіі  ппррооттеессттии,,
ззооккррееммаа  уу  ВВііддееннссььккіійй
ААккааддееммііїї  ммииссттееццттвв  ттаа
ККииїїввссььккооммуу  ііннссттииттууттіі
ддееккооррааттииввннооггоо  ммииссттееццттвваа
іімм.. ББооййччууккаа..  УУ  ррооззммооввіі
ббееррууттьь  ууччаассттьь  ххууддоожжнниикк
ААннааттоолліійй  ББєєллоовв,,  яяккиийй  ссттаавв
ссввііддккоомм  ааввссттррііййссььккиихх  ппооддіійй
ттаа  ччллеенн  ннееззааллеежжннооїї
ссттууддееннттссььккооїї  ппррооффссппііллккии
““ППрряяммаа  ддііяя””,,  ааккттииввнниийй
ууччаасснниикк  ккииїїввссььккиихх  ппррооттеессттіівв
ССееррггіійй  ММооввччаанн,,  аа  ттааккоожж  ЖЖааннннаа
ККааддиирроовваа,,  яяккаа  ррооззппооввііддааттииммее
ппрроо  OOppeenn  ssttuuddiioo  22000099
RRiijjkkssaakkaaddeemmiiee  вв ААммссттееррддаамміі..
ЗЗвв''яяззоокк  ссттааннооввллеенннняя
ггррооммааддяяннссььккооїї  ссввііддооммооссттіі
ммооллооддиихх  ххууддоожжннииккіівв  зз
ммоожжллииввііссттюю  ппооллііттииччннооггоо
аанн аажжееммееннттуу  ммииссттееццттвваа,,
ппооррііввнняянннняя  ззааххііддннооїї  ттаа
ппооссттррааддяяннссььккооїї  ммооддееллеейй
ххууддоожжннььооїї  ооссввііттии,,  ффооррммии
ппррооттииддііїї,,  ооббрраанніі  ссттууддееннттааммии
——  ссааммее  ццее  ооббггооввооррююввааллооссяя  вв
ннееддііллюю  1133  ггрруудднняя..

Інсталяція “Сцена” — це спроба метафорично розділити дві головні
складові “помаранчевих” подій: видовищну репрезентацію влади
та низову самостійну мобілізацію людей. Сцена, подібна до тієї,
що стояла на Майдані Незалежності наприкінці 20048го, змонтована у
виставковому залі. Вона завелика для цього приміщення, перед нею
немає місця для глядачів, вона виглядає самодостатньою.

“Сценічний”, видовищний характер “Помаранчевої революції” визначив її
ненасильницький характер і мобілізував безліч громадян, які за умов
екстремальнішого розвитку подій залишились би вдома. Забагато людей
втратили інтерес до оновлення суспільства як тільки світло на сцені
згасло і вирішення спільного майбутнього перейшло на територію
перемовин небагатьох за зачиненими дверима. Не8видовищна частина
політичного процесу автоматично опинилася поза контролем людей,
загіпнотизованих виставою. Зрежисованими спецефектами було
відтворено ауру історичної події. У “пост8помаранчевий” період ілюзія
єдності виконавців на сцені та публіки розвіялася.

Президентські вибори 2010 року продемонстрували, зокрема,
і розчарування у видовищі.

Водночас, друга складова подій 2004 — самоорганізація, здатність до
колективної дії без контролю “згори”, виявила свій потенціал у діях
активної меншості. Стало видимим зростання активістських практик —
боротьби за громадянські права, за збереження публічного простору,
проти цензури та ксенофобії.

Перед сценою в залі Староакадемічного корпусу не було місця для
публіки, лише вузький прохід до наступного залу, де відбувалися дискусії
активістів, теоретиків та художників. Дискусії, що мали закласти основу
для майбутньої мобілізації.

Р.Е.П.

СЦЕНА

SSTTUUDDEENNTT  PPRROOTTEESSTTSS
IINN  HHIIGGHHEERR  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL
IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS  AASS  AA  FFOORRMM
OOFF SSEELLFF--EEDDUUCCAATTIIOONN

SSttuuddeenntt  pprrootteesstt  wweerree  ddiiss--
ccuusssseedd,,  eessppeecciiaallllyy  tthhoossee  iinn
tthhee  VViieennnnaa  AArrtt  AAccaaddeemmyy  aanndd
tthhee  BBooyycchhuukk  KKyyiivv  IInnssttiittuuttee
ooff  DDeeccoorraattiivvee  AArrtt..  AAmmoonngg  tthhee
ddiissccuussssaannttss  wweerree  AAnnaattoolliiyy
BBeelloovv  wwhhoo  wwiittnneesssseedd  tthhee
AAuussttrriiaann  eevveennttss  aanndd  SSeerrhhiiyy
MMoovvcchhaann,,  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee
iinnddeeppeennddeenntt  ssttuuddeenntt  ttrraaddee
uunniioonn  PPrriiaammaa  ddiiiiaa  [[DDiirreecctt
AAccttiioonn]]  aanndd  aann  aaccttiivvee  ppaarr--
ttiicciippaanntt  ooff  tthhee  KKyyiivv  ddeemmoonn--
ssttrraattiioonnss,,  aass  wweellll  aass  ZZhhaannnnaa
KKaaddyyrroovvaa  wwhhoo  ddiissccuusssseedd  tthhee
OOppeenn  SSttuuddiioo  22000099
RRiijjkkssaakkaaddeemmiiee  iinn  AAmmsstteerrddaamm..
OOnn  SSuunnddaayy  ddiissccuussssiioonnss  cceenn--
tteerreedd  oonn  tthhee  bboonndd  bbeettwweeeenn
tthhee  yyoouunngg  aarrttiissttss  cciivviicc
aawwaarreenneessss  ppoossiittiioonn  aanndd  tthhee
ppootteennttiiaall  ooff  ppoolliittiiccaallllyy--
eennggaaggeedd  aarrtt,,  ccoommppaarriissoonn  ooff
wweesstteerrnn  aanndd  ppoosstt  ssoovviieett  mmoodd--
eellss  ooff  aarrtt  eedduuccaattiioonn  aanndd
ffoorrmmss  ooff  ooppppoossiittiioonn  sseelleecctteedd
bbyy  ssttuuddeennttss..

The installation “Stage” is an attempt to metaphorically separate two main
components of the “orange” events — the spectacle representation of power
and the general (or lower? local?) independent mobilization of people. A stage,
similar to the one which at the end of 2004 stood on Maidan Nezalezhnosti
[Independence Square], has been mounted in the exhibit hall. It is too large for
this setting; it has no room in front of it for spectators; it appears self8contained.

The “staged” spectacle character of the “Orange Revolution” defined its non8
violent character and drew the mobilization of many citizens who under circum8
stances of a more experimental course of events would have stayed home. Too
many people lost interest in the renewal of society immediately when the stage
lights went off and the decision of the common future transferred to the area of
negotiations by a few behind closed doors. The non8spectacle part of the polit8
ical process automatically ended up beyond the control of the people hypno8
tized by the performance. Through staged special effects an aura of a histori8
cal event was recreated. In the “post8orange” period the illusion of the unity of
the players on the stage and in the audience was broken.

Also the 2010 presidential elections demonstrated specifically the disillusion8
ment in the spectacle.

Simultaneously, the second integral part of the events of 2004, self8organiza8
tion, an ability to act collectively without control from “above” showed its poten8
tial in the acts of the active minority, The growth of activist practices was evi8
dent — a struggle for citizen rights, for preservation of public space and against
censorship and xenophobia.
In front of the stage in the old academic building there was no room for the pub8
lic, only a narrow passage to the next room where discussions of activists, the8
orists and artists took place — discussions which were to lay the groundwork
for future mobilization.

TTrraannssllaatteedd  bbyy  WWaawwaa  BBaacczzyynnsskkyyjj
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THE STAGE
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[…]
Одним з головних об'єктів критики став Пінчук Арт Центр як символ
репресивного олігархічного суспільства (знаменита черга, охорона, яка
дуже активно пояснює, як і кому поводитися, тощо), обмежень, які
накидають галереї, куратори і власники на митця, перетікання мистецтва
у фінансову площину. Напевно, в цілому спільним висновком і доповідачів,
і тих, хто виступав під час обговорення, стала песимістична думка про те,
що за нинішньої фінансової й структурної залежності художників від
владних (у широкому сенсі) центрів розраховувати на вільні й послідовні
вияви політичного у їхній творчості важко. Хоча з іншого боку, така
ситуація стримує митців від сповзання до пласкої агітки.

У цей момент виникла ще одна маленька дискусія про те, чи
багатозначність і відстороненість від буквальної політики йде мистецтву
на користь, чи це, як висловився один з присутніх “естетичний сервіс
буржуазії”. Іншим суперечливим питанням було й те, наскільки мистецтво
потребує соціальної прив'язки й мотивування, чи воно ґрунтується на
натхненні й способі мислення митця. Хоч останній підхід і був
розкритикований, нагадаю, що він відсилає нас до “діонісійської”
складової, без якої мистецтво важко уявити й з котрою в українському
контемпорері поки що, як на мене, не все аж так ідеально. […]

ООппууббллііккоовваанноо  rrmm  оо  1122::0099

Олег Коцарев
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1. Інформація про діяльність Комісії
представлена на її офіційному сайті
http://moral.gov.ua/_novini_0_11_menu_0_1.ht
ml та ЖЖ спільноті “moral_monitor”
http://community.livejournal.com/moral_monitor

2. Відеодокументацію акції розміщено за
адресою:
http://www.liveleak.com/item?a=view&
token=b02_1258395870
(доступ 13.01.2010)

2 листопада 2009 року український блоґер Олександр Володарський
здійснив мирну акцію протесту перед будівлею Верховної Ради, за яку про8
ти нього розпочато кримінальне переслідування. Акція була спрямована
проти діяльності Національної експертної комісії з питань захисту суспільної
моралі, яка за останній час неодноразово скандально скомпрометувала се8
бе заборонами художніх творів та тиском на пресу, за що отримала від Ук8
раїнської Гельсінської спілки з прав людини анти8премію “Будяк року82009”
з формулюванням “за систематичні дії, спрямовані на обмеження свободи
вираження поглядів”.

Серед трофеїв полювання на відьом, яке ведуть невтомні борці за суспіль8
ну мораль — заборона роману Олеся Ульяненка “Жінка моєї мрії”, яка після
тривалого судового процесу закінчилася “мировою угодою” двох сторін на
умовах, що письменник вносить “невеликі літературні правки” у свій текст;
судові переслідування газети “Блік”, де комісія виявила публікації порног8
рафічних зображень і матеріали, що “посягають на національні цінності та
ображають релігійні почуття віруючих” (газеті загрожує втрата ліцензії), за8
борона ряду фільмів ("Бруно”, “Пила86”, “Гостел82"), телепередач та реклам,
зокрема, антиснідівських відео8роликів (як таких, що проводять “пропаганду
сексу"), та пісні “Мумітроль” групи “Скрябін”, текст якої було визнано таким,
що “порушує етичні норми, правила поведінки, що склались у суспільстві на
основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро,
честь, гідність, громадянський обов'язок, совість, справедливість, та завдає
шкоди моральності суспільства”[1]. На знак протесту проти зростання цензу8
ри, яка прикривається “захистом моралі”, Володарський разом із партнер8
кою роздяглися і зімітували статевий акт. Ще один учасник акції тримав пла8
кати, на яких замість слів були порнографічні фотографії[2]. 

Акція протесту Володарського тривала всього кілька хвилин. Ця коротка
інтервенція не мала би того резонансу, якби не її продовження. Мирний, хо8
ча й епатажний протест у формі мистецького і політичного перформенсу,
викликав неспівмірно агресивну реакцію влади. Хоча, на думку правозахис8
ників, акція Володарського “тягне” хіба що на дрібне адміністративне пору8
шення, проти нього було відкрито кримінальну справу за статтею 296, Ч. 2
ККУ “Групове хуліганство” ("грубе порушення громадського порядку з мо8
тивів явної неповаги до суспільства, здійснене з особливою зухвалістю і
цинізмом"), яке карається позбавленням волі на термін до чотирьох років.
Ба більше, упродовж півтора місяця Володарського тримали під арештом
(замість звичайної підписки про невиїзд) і лише під тиском громадськості
випустили на поруки. Попереду ще суд. Усе це настільки красномовне у
своїй брутальності, що залишається лише дивуватися, чому влада була та8
кою непослідовною і не розпочала кримінального переслідування жур8
налістів, які здійснювали фото8 і відеодокументацію перформенсу Воло8
дарського, за “виготовлення і розповсюдження порнографії”?

Місце є частиною мистецького висловлювання. І те, що акція відбувалася пе8
ред лицем влади — перед Верховною Радою, означає, що адресатом цього
висловлювання була саме вона — влада, матеріалізована в будівлі парла8

Ольга Брюховецька

РЕВОЛЮЦІЯ І СЕКС:
СПРАВА ВОЛОДАРСЬКОГО
ЯК ДЗЕРКАЛО УКРАЇНСЬКОЇ 
ПОЛІТИКИ

1. Information about the commission's activities
is posted on their official site:
http://moral.gov.ua/_novini_0_11_menu_0_1.ht
ml and a Live Journal community “moral_moni!
tor”
http://community.livejournal.com/moral_monitor

2. Video documentation of the performance is
available on
http://www.liveleak.com/item?a=view&token=b0
2_1258395870
(accessed 13.01.2010)

On the 2 of November 2009 Ukrainian blogger Oleksandr Volodarskyi made a
peaceful protest action in front of the building of Ukrainian parliament, for which
he was criminally prosecuted. This action was directed against the National
Expert Commission on Defense of Public Morals that recently generated a num8
ber of scandals for censoring artistic works and press. For this it had received
the “2009 Weed of the Year Award” from the Ukrainian Helsinki Group for “sys8
tematic acts in limiting the freedom of expression".

Among the trophys of the witch haunt of the unwearing worriors for social moral8
ity are: banning a novel by Oles Ulianenko Zhinka moyeyi mriyi [Woman of my
Dreams] which after a long court battle ended with a mutual “peaceful settle8
ment” requiring the author to make “slight literary corrections” in the text; pros8
ecution of the newspaper Blik where the Commission had fount the “publication
of pornographic images” and “materials which insult national values and reli8
gious feelings” for which the newspaper faces license forfeiture; prohibition of
the number of films (Bruno, Saw86, Hostel82), TV programs, advertisements,
particularly especially anti8HIV video clips (incriminating them “propagation of
sex') and pop song “Mumitrol” by Skriabin whose lirics were identified as such
“that violate ethical norms, behavior rules, which have been formed in society
based on traditional spiritual and cultural values, notions of good, honor, digni8
ty, civil responsibility, conscience and justice, and harm social morality”[1]. To
express his protest against the growing censorship that covers itself with the
“defence of the morals” Volodarskyi together with the partner got naked and imi8
tated sexual act. The other participant of the caction held posters whis the
pornoghraphic images instead of the words[2].

Volodarskyi's protest lasted only a few minutes. This short intervention would
not have gotten such a resonance if there had been no follow8up. A peaceful,
although provocative, protest in the form of an artistic and political performance,
generated disproportionally aggressive reaction of the authorities. Although
human rights activists state that Volodarskyi's act falls into the category of minor
administrative violation he was charged criminally according to Paragraph 296,
no. 2 Ukrainian Criminal Codex, “Group hooliganism” ("a severe violation of civil
order with an obvious disregard for society, done with a particular insolence and
cynicism"), which is punished by internment up to four years.
Moreover, Volodarskyi was kept under arrest for a month and a half (instead of
the usual measure of restricting travel) and was released on parole only after
the public protests. The trial will follow. All this is so eloquent in its brutality that
one can only wonder why the authorities were so inconsistent and did not initi8
ate a criminal case against the journalists who were doing photo8 and video doc8
umentation of Volodarskyi's performance charging them for “production and dis8
semination of pornography”.

The place is part of artistic statement. That the action was performed in front of
the authorities — the Parliament — means that it was addressing precisely it,
the power, materialized in the Parliament building. Authorities like to hide behind
the society. Yet, authority is not the same as society — especially in Ukraine.
Everything begins to make sense if one substitutes the term “society” by the

Olha Briukhovetska
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3. Дмитро Десятерик. Оргія святенників. На
підтримку Олександра Володарського //
Газета День. № 204, середа, 11 листопада
2009. http://www.day.kiev.ua/283156

менту. Влада любить ховатися за суспільство. І все8таки влада — це не те са8
ме, що суспільство. Особливо в Україні. Все стає на свої місця, якщо заміни8
ти у визначенні хуліганства слово “суспільство” на слово “влада": “Грубе по8
рушення громадянського порядку з мотивів явної неповаги до влади”.

Кримінальне переслідування Володарського слід помістити в контекст інших
резонансних подій осені 2009 року, пов'язаних із питаннями сексуальності
та моралі. Насамперед, спалення “Я Галереї” у Києві в ніч на 30 вересня,
після того, як в ній було проведено дискусію про гомофобію на рівні держав8
ної політики. Йдеться, зокрема, про такі кричущі випадки як зрив представ8
никами Львівської мерії презентації збірки ґей8лесбійської поезії “Сто двад8
цять сторінок Содому” (видавництво “Критика”) та заборону Національною
комісією із питань захисту суспільної моралі фільму “Бруно”. На стінах спа8
леної галереї було залишено графіті “Ні содомії! ОУН”. Справу зам'яли. Мо8
же тому, що молодики з ОУН спалили мистецьку галерею під гаслами,
близькими владі та її “захисникам моралі”? Порівняння цих двох випадків
“групового хуліганства” є загрозливим свідченням систематичної вибірко8
вості влади та її “правоохоронних” органів.

Перформенс Володарського можна переформулювати у питання, адресова8
не владі: “Ви кажете, що статевий акт непристойний, суперечить “суспільній
моралі”? А хіба те, що ви робите, не є значно більш непристойним? Цю зво8
ротність одразу помітили журналісти та одностайно поставили сакрамен8
тальне питання: “А судді хто?” Першим його висловив культурний оглядач
газети “День” Дмитро Десятерик: “Ці двоє лише тихо, недовго і безпечно по8
бешкетували під одним із найбільших будинків розпусти в Європі. Ті ж, про8
ти кого протестував Володарський із “групою осіб” нічого не імітують: політи8
ко8чиновницька братія просто ґвалтує країну. Нахабно, агресивно, без жод8
них докорів сумління, щодня”[3]. 

Журналіст та активіст Андрій Манчук розвинув і конкретизував цю аналогію:
“Вчинок блоґера виглядає невинним бешкетуванням на тлі численних без8
карних злочинів політиків і чиновників усіх мастей. В “ображеній” ним будівлі
Верховної Ради засідають люди, які багаторазово порушували всі писані і
неписані закони — вбивці на кшталт Лозинського, фігуранти педофільсько8
го скандалу і просто банальні політикани, які щодня грабують країну за до8
помогою безлічі корупційних схем. Кримінальна справа проти юнака, який
розіграв сцену коїтусу біля цього дому групового політичного гріха, виглядає
цинічним ляпасом усьому українському суспільству”[4]. 

Якщо продовжити цю аналогію, то стає зрозуміло, що перформенс Воло8
дарського є не просто імітацією статевого акту. Він конструює дзеркало для
влади. Дзеркальна метафора настільки чітко прочитується, що треба, певно,
докладати значних зусиль, щоб її ігнорувати. Саме звідси така надмірна, аг8
ресивна реакція влади. Коли у дзеркало дуже неприємно дивитися, зали8
шається тільки розбити його. Відмова надавати акту Володарського статусу
висловлювання, а отже, значення, є неминучим наслідком. Кваліфікувати
цей акт як хуліганство — це позбавити його сенсу. Звести його до букваль8

3. Dmytro Desiateryk “Orhiya sviatennykiv. Na
pitrymannia Oleksandra Volodarskoho”
Newspaper Den, no. 204, Wednesday, 11
November 2009.

term “authorities” in the definition of hooliganism: “a severe violation of civic
order based on an obvious disregard for the authorities”.

Criminal prosecution of Volodarskyi shold be placed within the context of the
other resonant events of the autumn 2009 related to the issues of sexuality and
moral. First of all, the burning of YA Gallery in Kyiv on the night of October 30th
after it hosted a discussion about homophobia on the level of the state policy,
particularly such blatant cases as the interruption by the Lviv city authorities of
the presentation of the gay8lesbian poetry anthology Sto dvadtsiat storinok
Sodomu (One Hundred Twenty Pages of Sodomy), published by Krytyka, and
the Commission's banning of the film “Bruno”. There was graffiti left of the wall
of the burned gallery that proclaimed “Ni sodomii! OUN” (No to sodomy! OUN
— Organization of Ukrainian Nationalist). The case was hushed up.Can it be
because the the OUN members burned the gallery under the slogans dear to
the authorities and their “moral guardians”? Comparison of these two cases of
“group hooliganism” is threatening evidence of the systematic selectivity of
authority and its organs of “human rights protection”.

Volodarskyi's performance can be reformulated into the question addressed to
the authorities: “You say that a sexual act is obscene, contradicts “society's
morals” — yet is not what you are doing much more obscene?” This reciproc8
ity was immediately noticed by the journalists who consonantly raised a sacra8
mental question: “Who are the judges?” The first one to phrase it was the
newspaper Den (The Day) cultural columnist Dmytro Desiateryk: “These two
only quietly, briefly and safely played pranks in front one of the biggest bordel8
los in Europe. Those against whom Volodarskyi “with the group of persons”
protested do not imitate anything. The political administrative fraternity simply
rapes the country — brazenly, aggressively, without any feeling of guilt, every
single day”[3].

The journalist and activist Andriy Manchuk developed and concretized this anal8
ogy: “The blogger's action looks like innocent prank as put against the numer8
ous unpunished crimes of the politicians and the officials of different colors. In
the “insulted” by him Parliament building convene people who have often violat8
ed all written and unwritten laws — killers like Lozynskyi, those involved in the
pedophile scandal and simply banal politicians who rob the country every day
through various corruption schemes. A criminal prosecution of a young person,
who acted out the scene of coitus in front of the house of collective political sin,
seems a cynical slap in the face to the entire Ukrainian society”[4].

Continuing the analogy, it becomes clear that Volodarskyi's performance is not
simply an imitation of a sexual act. He constructs a mirror for the authorities. The
mirror metaphor comes through so vividly that it must take a lot of efforts to
ignore it. This explains the excessive, aggressive reaction of the authorities.
When it becomes very unpleasant to look at oneself in the mirror, one shatters
it. Refusal to grant the Volodarskyi's action with the status of statement, and
therefore a meaning, becomes the inevitable result. To qualify this act as hooli8
ganism is to rob it of its meaning. To reduce it to literal physical act is to neutral8
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ного фізичного акту — це нейтралізувати небезпечну метафору. Інтерпре8
тація для влади надто ризикована. Саме тому справа Володарського — це
не тільки випадок правового свавілля і необґрунтованого кримінального пе8
реслідування громадянина Володарського, хоча йдеться і про це також.
Справа Володарського куди масштабніша. Це боротьба за значення,
конфлікт інтерпретацій, який зачіпає хворий нерв українського суспільства.

Переважна більшість активістів та інтелектуалів, які виступили на захист
Володарського — писали чи брали участь у протестах — вважають за
потрібне підкреслити, що вони захищають його як громадянина, чиї свобо8
ди порушені, і протестують проти надмірно суворих дій влади щодо нього.
Але сам акт називають “сумнівним з точки зору доречності та естетики”,
відмовляючи йому (точнісінько так само, як це робить влада) у статусі вис8
ловлювання. Вони вперто називають акцію Володарського “бешкетуван8
ням”, що позбавляє її будь8якої серйозності. Таким чином, захисники Воло8
дарського — на рівні “коду”, як сказали би структуралісти, — поділяють по8
зицію влади, відмовляючись бачити у цьому протесті будь8який зміст. Проте
наше небажання надати чомусь сенсу, самі фрази — “це не має ніякого зна8
чення”, “це не варте жодної уваги”, “до цього не треба ставитися серйозно”
— дуже часто вказує на те, що ми маємо справу з повідомленням, яке не го8
тові прочитати. Що лист прийшов надто рано або надто пізно. Нейтралізація
смислу починається вже на рівні формулювання питання: не “Що він ска8
зав?”, а “Чому він це зробив?”. І все різноманіття відповідей — бо збоченець,
не сповна розуму чи хоче “попіаритись” — це лише відмова від ризику
інтерпретації.

А що як усе8таки піти на цей ризик? А що як розглянути акт Володарського
саме як акт висловлювання — мистецького і політичного? І поставитися до
нього серйозно.

Одразу треба відкинути питання “Що це?” — політичний протест чи мистець8
ка акція? Протиставлення цих форм висловлювання передбачає дуже обме8
жене розуміння як можливостей і форм політичного протесту, так і мистецт8
ва, яке мусить бути “естетичним”, тобто відповідати критеріям прекрасного
і не забруднюватись об реальність. Це питання не раз виникало, що
свідчить: категорія “політичного мистецтва” виявилася такою, що не існує,
навіть для багатьох анґажованих інтелектуалів, тоді як саме мистецтво вже
давно зробило висновки із тези, що існувати в суспільстві й бути вільним від
нього неможливо.

Про що ж повідомлення? На перший погляд, Володарський просто захищав
своє право на порнографію. І це, звичайно, ставить нас перед проблемою
порнографії. З одного боку, держава не повинна втручатись у приватні
справи своїх громадян. А з іншого, порнографія — це не лише приватні до8
машні перегляди, це також товар, а отже і виробничий процес, який за ним
стоїть.

Порнографія у тій комерціалізованій формі, в якій вона існує сьогодні, — це,

4. Andrey Manchuk
"Sovest pryvylehyrovannykh
abo Moral dela Volodarskoho"
Internet journal Rabkor.ru
17 November 2009.
http://www.rabkor.ru/authored/4254.html

ize the dangerous metaphor. Interpretation is far too risky for the authorities.
Therefore the case of Volodarskyi is not only an example of legal arbitrariness
and an ungrounded criminal persecution of a citizen, although this is also true.
Volodarskyi's case has much bigger scale. It is a struggle for meaning, a con8
flict of interpretations, which touches a sick nerve in Ukrainian society.

The majority of activists and intellectuals who defended Volodarskyi — either
writing or participating in demonstrations — consider it necessary to emphasise
that they are defending him as a citizen whose freedom has been violated and
protesting against the authorities” extremely harsh reaction towards him.
However, they consider the act itself as “dubious in terms of relevance and
esthetics” thus denying it, just as the authorities did, the status of statement.
They persistently call Volodarskyi's action a “prank” and thus devoid it of any
seriousness. In this way Volodarskyi's defenders — on the level of “code” as
structuralists would say — share the authorities” position of refusing to see any
sense in his protest. Yet, our unwillingness to grant something sense — mere
phrases, such as “this has no meaning”; “this is not worthy of attention”; “one
should not take this seriously” — very often indicates that we are dealing with a
message which we are not ready to read. The letter came too early or too late.
Neutralization of the sense begins already on the level of the formulation of the
question: it is not “What did he say?” but “Why did he do it?” Variety of answers
— because he is pervert, mentally ill or seeking publicity, — is just a disavowal
of the risk of interpretation.

And what if one were to nevertheless take the risk? What if one were to consid8
er Volodarskyi's act as a statement, both artistic and political… and take it seri8
ously?

From the outset one would have to reject the question: What is it — a political
protest or an artistic action? To contrast these two forms of statement implies a
very limited understanding of possibilities and forms of both political protests
and art, the latter considered to be “aesthetical', i.e. conform to the the criteria
of beauty and not be tarnished by reality. That this question emerged more than
once, testifies to the fact that the category of “political art” turned to be non8exis8
tent even for many engaged intellectuals while art itself has already long ago
made conclusions out of the thesis that it is impossible to exist in society and be
free of it.

So, what is the message about? At first glance, Volodarskyi is simply protecting
his right to pornography. This obviously raises the issue of pornography. On one
hand, the state should not interfere in the private affairs of its citizens. On the
other, pornography is not only a private home viewings; it is also a commodity,
and thus involves the production process which stays behind it.

Pornography in the commercialized form in which it exists today is undoubtedly
an commodification of sex. Commodity fetishism, inherent in the capitalist sys8
tem, is especially vivid in the example of pornography, where the labor is mys8
tified as autonomous, natural and spontaneous activity — moreover, as a pleas8
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безперечно, комодифікація сексу. Товарний фетишизм, притаманний
капіталістичній системі, особливо добре видно саме на прикладі порног8
рафії, де роботу хибно видають за автономну, природну і спонтанну
діяльність, навіть більше — за насолоду. Не помічати експлуатації в порног8
рафії — вкрай наївно. Однак саме поняття товарного фетишизму дозволяє
також вийти з обмеженого тлумачення порнографії як привілейованої фор8
ми експлуатації. Бо якщо ми виступаємо тільки проти сексуальної експлуа8
тації, якщо привілеюємо сферу сексуальності як сферу приватного8сакраль8
ного і при цьому допускаємо експлуатацію в інших сферах, то вже опи8
няємося по інший бік: ми виступаємо з позицій, які фетишизують жінку і цим
закріплюють ґендерну нерівність. А основна проблема — структурована в
нерівності система, яка уможливлює експлуатацію людини людиною — за8
лишається незачепленою. Показово, що в кримінальному кодексі України
саме неповагу до жінки наведено як підставу для заборони порнографії.

Як слушно зазначив Сергій Жадан у коментарі для польського інтернет8ви8
дання Krytyka polityczna ("Критика політична"), “право на порнографію” розк8
риває куди глобальнішу проблему українського суспільства, яку він окрес8
лив як “фатальне сповзання вправо”. “Глобальність у тому, — пише Жадан,
— що численні заборони, цензурування та трактування сучасного мистецт8
ва як хуліганської дії щоразу більшою кількістю громадян сприймаються як
речі нормальні, більше того — виправдані і доцільні. Проблема в тому, що
громадяни цієї країни не лише позитивно сприймають цензуру — вони її
потребують і схвалюють”[5]. 

Щоправда, далі український письменник починає вправлятись у красно8
мовстві щодо відсталості й затурканості “широких народних мас цієї країни”,
які “хочуть повернути собі цензуру, порядок і диктатуру”, що робить для
“інтелектуальних лібералів (чи ліберальних інтелектуалів)” безнадійними
“будь8які спроби відстояти своє право на самовираження”. А може, пробле8
ма не лише в поганих народних масах, які нічого не розуміють, а в тому, що
інтелектуали8ліберали, які все розуміють, відстоюють лише свої права? Аль8
тернативою тут є не оспівування “народної звитяги”, а усвідомлення, що са8
ме ми, розумні інтелектуали, несемо найбільшу відповідальність за неро8
зумність мас. Проблема в тому, що без підтримки нерозумних “народних
мас” розумні інтелектуали мало що можуть змінити в суспільстві, хіба що і
далі відстоювати своє право на самовираження. І тут постає головна диле8
ма лівих: як говорити з масами? Мовою самих мас, тобто мовою, яку їм да8
ла влада, чи створювати якусь іншу мову, яку маси (поки що) не розуміють?
І питання сексуальності тут дуже показове.

На інтелектуальній інтернет8спільноті “Ліва думка” дискусія у справі Воло8
дарського згасла швидко, але незабаром виникла інша дискусія — “Рево8
люція і секс” — довкола однойменного тексту Еріка Гобсбаума із книжки
1969 року “Революціонери”. Британський марксист дає нищівну критику
сексуальній революції та “лібертаріанству”, в яке вона неминуче вирод8
жується. Раціональне зерно статті Гобсбаума полягає в тому, що зняття цен8
зури у сфері сексуальності (сексуальна революція) не веде автоматично до

ure. It is extremely na?ve not to see expluatation in pornography. But the very
notion of commodity fetishism also permits one to move beyond a limited expla8
nation of pornography as a privileged form of exploitation. If we protest only
against sexual exploitation, if we privilege sexuality as a sphere of sacral priva8
cy, and yet permit exploitation in other spheres, then we already end up on the
other side. We take a position which makes woman a fetish and thereby perpet8
uates gender inequality. And the basic problem — the system structured in the
inequality, which permits the exploitation of people by people, remains
untouched. It is noteworthy that in Ukraine's criminal code a reason for prohibit8
ing pornography is asserted as the disrespect for women.

Serhiy Zhadan aptly pointed out in his comments for the Polish Krytyka polity!
chna that the “right for pornography” reveals much more penetrating problem of
Ukrainian society, which he characterized as “fatal leaning toward the right”.
Zhadan writes that “Profoundness lies in the fact that numerous prohibitions,
censorship and the qualifications of contemporary art as hooligan acts are
accepted by increasingly more citizens as normal, even more so — justified and
expedient. The problem is that the citizens of this country not only welcome cen8
sorship — they need it and praise it”[5].

However, further on the Ukrainian writer starts to exercise his eloquence on the
backward and downtrodden “wide masses of people of this country” who “want
back the censorship, order and dictatorship” which makes pointless “any
attempts of intellectual liberals (or liberal intellectuals) to defend their rights for
self8expression”. Maybe the problem lays not only with the bad masses of peo8
ple who don't understand anything but in that the intellectuals8liberals who
understand everything only stand up for their own rights? An alternative is not
to glorify “people's valor” but to realize that it is we, the clever intellectuals, who
carry the biggest responsibility for the ignorance of the masses. The problem is
that, without the support of the ignorant “masses of people”, the intellectuals can
do very little to make any changes in society, bound to continue to uphold their
rights for self8expression. And here emerges the main dilemma for the leftists —
how to talk with the masses? Use the language of the masses, the one, so to
speak, that was given to them by the authorities, or to create some different lan8
guage, which the masses do not (yet) understand? And the issue of sexuality
here is very revealing.

In the intellectual internet community liva dumka (the left thought) the discus8
sion about the Volodarskyi's case extinguished very quickly, however, soon a
new discussion emerged under the heading “Revolution and sex” dealing with
the text of the same name by Eric Hobsbawm excerpt from his 1973 book The
Revolutionaries. The British Marxist gives relentless criticism the sexual revo8
lution and the “libertarianism” into which it inevitably transforms. The rational
grain of Hobsbawm's article is that removing censorship (sexual revolution)
does not automatically lead to a political revolution. Of course, it is hard to con8
tradict this except that this is either way understood if we do not uphold the
position of vulgar sexual determinism (as exemplified by the later Wilhelm
Reich). But beside this Hobsbawm tries to impose the only correct norms of
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політичної революції. Звичайно, на це важко щось заперечити, крім того, що
це й так зрозуміло, якщо не стоїмо на позиціях вульгарного сексуального
детермінізму (на зразок пізнього Вільгельма Райха). Але крім цього Гобсба8
ум намагається нав'язати єдино правильні норми сексуальної поведінки в
найкращих традиціях “Дванадцяти статевих заповідей революційного про8
летаріату”, які процитував (чи то іронічно, чи то серйозно) один із учасників
дискусії. Проблема аргументації Гобсбаума (і тут його позиція цілком суго8
лосна з іншими захисниками моралі) в тому, що вона ґрунтується на протис8
тавленні пуританства і розпусти, які подано як єдино можливі альтернативи
— третього просто не дано. Це не що інше, як буржуазна містифікація сек8
суальності, накладання на неї моральних категорій (добро8зло). Сексуальна
свобода — це не “широко рекламований секс направо й наліво”, як стверд8
жує Гобсбаум. Сексуальна свобода — це коли суспільство не регламентує
сексуальну поведінку його членів, коли в них є реальна свобода реалізову8
вати власну сексуальність (зокрема асексуальність) у такий спосіб, як вони
того хочуть (враховуючи, що свобода однієї людини закінчується там, де по8
чинається свобода іншої людини).

Але що коли, засліплені голизною, ми не помітили головного у перформансі
Володарського? Інакше кажучи, що як сексуальність тут є лише алегорією,
яку ми сприймаємо буквально? Що як “революція і секс” — тема значно
ширша, ніж це уявляв Гобсбаум, а Володарський своїм перформансом ли8
ше зробив коротке замикання між цими сферами?

Єдиний елемент одягу, який використано в перформансі, — хустинка на го8
лові партнерки Володарського — був майже помаранчевого кольору. Ця не8
велика деталь, яка пройшла повз увагу практично всіх, хто хоч якось комен8
тував акцію, є сліпою плямою загальної картини. І водночас — анаморфо8
зом, який відкриває інший інтерпретативний вимір висловлювання, поміщає
його в принципово новий контекст. Що як акція Володарського є найбільш
адекватним коментарем щодо Помаранчевої революції? Що коли між
діяльністю Комісії із питань захисту суспільної моралі, проти якої безпосе8
редньо спрямовано акцію, і Помаранчевою революцією є певний структур8
ний зв'язок, прояснення якого — в усій його складності — потрібно для то8
го, аби зрозуміти, що відбувається в українському суспільстві? Може те, що
гучні справи цензурних заборон на українській сцені почалися саме після
Помаранчевої революції, є симптомом чогось куди важливішого?

П'ята річниця Помаранчевої революції проминула майже непомітно, бо ця
“революція” мало що змінила у відносинах громадян із владою. Хіба що вла8
да стала значно видовищнішою. Вона безсоромно і нав'язливо виставляє
себе напоказ — у новинах, ток8шоу і політичних рекламах, видаючи цей неп8
ристойний фарс за політику.

Лінда Вільямс, засновниця академічного дослідження порнографії, у своїй
книжці “Хард8кор: порнографія і шаленство видимого” стверджує, що для
сучасності властивий перехід від непристойності, “обсценності” (буквально:
“того, що перебуває поза сценою”, витіснене з публічного/видимого просто8
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sexual behaviour in the best traditions of the “Twelve sex commandments of
the revolutionary proletariat” which was quoted whether ironically or seriously
by one of the discussants. The problem with Hobsbawm's argumentation (and
here his position is totally in agreement with other morality defenders) that it is
grounded on the contraposition of puritanism and lechery which are presented
as the only two possible alternatives. A third one simply does not exist. Such
attitude is nothing else than the bourgeois mystification of sexuality and impos8
ing on it a moral category (good8evil). Sexual freedom is not a “widely adver8
tized sex” as stated by Hobsbawm. Sexual freedom means that society does
not regulate sexual behavior of its members, who enjoy a real freedom to fulfill
one's own sexuality (including asexuality) in a way one feels like (adhering to
the principle that the freedom of one person ends where the freedom of anoth8
er one begins).

But what if, blinded by nudity, we did not notice the most important part of
Volodarskyi's performance? In other words, what if sexuality here is only an alle8
gory which we read literally? What if revolution and sex is a much wider topic
than as perceived by Hobsbaum and Volodarskyi with his performance just
made a short circuit between those spheres?

The only element of dressing used in the performance — a headscarf
Volodarskyi's partner was wearing — is almost of orange color. This small detail
that practically all commentators of the action had missed is a blind spot of the
whole picture. At the same time it is anamorphosis, which opens another inter8
pretative level of the statement, placing it in a radically new context. What if
Volodarskyi's act is one of the most adequate commentaries on the Orange
Revolution? What if there is a certain structural connection between the opera8
tion of the National Expert Commission on Defense of Public Morals against
which the action was immediately directed and the Orange Revolution? What if
examining this relationship with all of its complexities is necessary in order to
understand what is going on in Ukrainian society. Can it be that the sound cases
of censorship on the Ukrainian scene that started exactly after the Orange
Revolution are a symptom of something much more significant?

The fifth anniversary of the Orange Revolution passed almost unnoticed
because this “revolution” changed little in the relationship of the people with the
authorities. Except that perhaps the authorities became much spectacular. It
unabashedly and intrusively exposes itself — in news, talk shows, and political
advertisements, presenting this obscene farce as politics.

Linda Williams, the founder of academic study of pornography, in her book Hard
Core: Power, Pleasure and the Frenzy of the Visible argues that contemporary
is characterized by the transition from the obscenity (literally, that which exists
off8stage, is repressed from the public/visual space) to the “onscenity”[6]. In other
words, that which before was beyond the field of the visible/proper, has now
“come on8stage” — has become a public spectacle. Obviously politics was that
repressed/ obscene, which came on8stage during and after the Orange
Revolution.
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ру) до “онсценності”[6]. Тобто те, що раніше залишалося поза полем видимо8
го/пристойного, тепер “вийшло на сцену” — стало публічним видовищем.
Безперечно, політика була тим витісненим/непристойним, яке вийшло на
сцену під час і після Помаранчевої революції.

Якщо раніше взагалі не випадало говорити про комунікацію (у найширшому
сенсі слова — як наявність спільного простору) влади з громадянами, то те8
пер така комунікація є надмірною, їй притаманне “шаленство видимого”, а її
основним медіумом є візуально агресивна реклама. Головний принцип рек8
лами — імітувати турботу, і політики старанно дотримуються цього принци8
пу. Вони натхненно грають свої ролі, кожен із них видає себе за абсолютне
добро, а інших — за абсолютне зло. Однак, тут, як ніде, потрібно поставити
Лаканівське питання: “З усього, що нам показують, що залишається невиди8
мим?” Що ховається за театралізованою політикою, ескалацію якої ми всі ба8
чимо з кожними черговими виборами? Непристойний зворот цієї мелодрами
полягає в тому, що за позірно неподоланним розривом інтересів та конку8
ренцією на “вільному ринку влади”, політики завжди можуть між собою поро8
зумітися, бо справжній конфлікт — не між політиками. Справжня прірва, роз8
кол існує між політиками, агентами влади, і рештою громадян, позбавлених
будь8якої влади. І так буде доти, доки ми залишатимемося пасивними спожи8
вачами уявних послуг, які пропонують нам політики. Доки, як жартували в ча8
си перебудови, ми “замовляємо по радіо — отримуємо по телевізору”.

Але як стати суб'єктом політики? Як заговорити так, щоб почули? Слова
вже давно втратили будь8яку силу. Численні петиції, про існування яких зна8
ють вузькі кола прихильних інтернет8користувачів, мають нульовий ефект —
їх просто ігнорують. Протести є, але вони мають марґінальний і фраґмен8
тарний характер. Потрібно щось, що могло б об'єднати людей. І не лідер чи
вождь на сцені (як це було на Майдані) — потрібна сила, яку б у людей ніхто
не міг відібрати.

Лібідінальний характер Помаранчевої революції пережили всі, хто був на
Майдані. Це було схоже на інтенсивний сексуальний зв'язок. Розчарування
теж було дуже інтенсивне. Але не марне. Ми не здобули, ми позбулися! Поз8
булися ілюзій, що хтось інший — там, на сцені — може боротися за наші
інтереси. Ми зрозуміли, що політики не захищають нічиїх інтересів, окрім
своїх власних. Ми не знаємо, як можна подолати цю “онсценну” псевдо8
політику. Циніки кажуть, що це неможливо. Але цинізм — це псевдо8знання,
ми ж тримаємося ситуації активного не8знання. І продовжуємо пошук.

Від нас залежить не лише означення (не хуліганство, не бешкетування, а
політичне мистецтво), а й пере8означення акту Володарського — із дзеркала
непристойної “онсценної” влади у дзеркало, в якому відбивається майбутнє.
Як наполягав Брехт, про реальність варто говорити лише як про таку, що має
бути змінена. Помаранчева революція не перемогла — перемогли тільки
політики. Але у нас залишився цей сексуальний спогад про можливість
єднання — перед лицем влади, усупереч владі. І саме цей спогад — пережи8
тий досвід утопії — дозволяє нам ставитися до неможливого серйозно.

6. Linda Williams. Hard Core: Power, Pleasure
and the Frenzy of the Visible. University of
California Press: 1999. 
P. 280!315.
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If earlier one can hardly talk about any communication (in the broadest sense of
the term — as a certain common space) between the authorities and the citi8
zens, now this communication is excessive, can be characterized as a “frenzy
of the visible” and its basic medium is a visually aggressive advertisement. The
advertisement's main principle is to imitate care, and politicians carefully hold on
to this principle. They play their roles with inspiration; each one presents one8
self as absolutely good and the others as absolute evil. However here, as
nowhere else, one needs to pose the Laconian question: In everything that they
show us, what remains invisible? What is hidden behind the spectacular politics
whose escalation we can observe every following campaign? The obscene
underside of this melodrama lies in that behind the apparently insurmountable
conflict of interests and relentless competition on “the free market of power”, the
politicians can always reach agreement because the real antogonism is not
among the politicians. The real gap, the split is between the politicians, agents
of power and the rest of society which deprived of any power. And this will con8
tinue as long as we remain passive consumers of imaginary services which the
politicians propose to us. Until, as they used to joke during perestroika, we
“order on radio — receive on TV”.

But how one can become the subject of politics? How to talk in a way which will
be heard? Words have lost power a long time ago. Numerous petitions, whose
existence is known to a small circle of internet users, have no effect — they sim8
ply get ignored. Protests exist but they are of a marginal and fragmentary char8
acter. Something that could unite people is needed. It is not a leader or a chief
on the stage (as it was on the Maidan). We need the power which no one can
take away from the people.

The libidinal character of the Orange Revolution was experienced by all who
were that days on the Maidan. It was similar to the hard8core sexual relation.
The disappointment was also very intense. However, it was not futile. We did
not gain anything, but we got rid of something. We got rid of the illusion that
someone else — there on the stage — can struggle for our interests. We real8
ized that politicians do not defend anyone's interests except their own. We do
not know how to overcome these “onscene” pseudo8politics. Cynics say that it
is impossible. But cynicism is a pseudo8knowledge, and we are holding on to
the situation of active non8knowledge. And we continue the search.

We are responsible for not only for the signification (not hooliganism, not prank
but a political art) but also for the re8signification of Volodarskyi's action — from
the mirror of the obscene “onscene” power into the mirror in which there is a
view of the future. As Brecht insisted, it is worthwhile to present reality only as
such that needs to be changed. The Orange Revolution did not a win — only
politicians won. However we have retained that sexual memory of the possibil8
ity of unity — in front of the authorities, in spite of the authorities. And it is exact8
ly this memory — the lived experience of utopia — which permits us to take the
impossible seriously.

TTrraannssllaatteedd  bbyy  WWaawwaa  BBaacczzyynnsskkyyjj
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Дискусія довкола теми
“Інша революція” пе-
реросла в марафон, що
тривав п'ять годин.
Для цього поняття в
його гуманітарному
прочитанні важлива
історія вживань, ча-
сові відкладення зна-
чень, історія його
двозначностей. Час, в
який відбулася дис-
кусія, зумовлений бо-
ротьбою, що нині три-
ває в семантичному
полі слова “рево-
люція”. Мистецька та
інтелектуальна акція
“Революційні моменти”
— частина ритуалу
святкування репетиції
“кінця історії”, 9
листопада 1989, та
ритуалу заклинання
“революційного майда-
ну”. Натомість “Інша
революція” — частина
цієї акції — задуму-
валась як контрапункт
і синкопа рамкової
події.

У власному тексті про “Революційні моменти” куратор Єжи Онух гово8
рить про “революційні кванти”, щось на зразок точкових інтенсивностей,
які лишаються можливими після падіння великих наративів Революції.
Чи можна це порівнювати зі зсувом метафор, запропонованим Гардтом
та Неґрі у книзі “Імперія": від Марксового “крота історії” до “змії”, від ве8
ликих революційних подій до “ризоми” розрізнених протестів, “рево8
люційних моментів”? Якщо так, то на “Іншій революції” “революційні мо8
менти” уважно вивчалися, критикувалися та вписувалися у ширші кон8
тексти та тактику.

Уважне вивчення належало В. Іщенку та Інні Совсун. За даними Центру
дослідження суспільства, за останні місяці кількість протестів становить у
середньому п'ять на день, що не дозволяє говорити про патологічну па8
сивність українського суспільства (це поширене кліше). Більшість із про8
тестів стосуються економічних питань та питань власності, завдання по8
лягає в перенесенні протестів у політичну площину. В. Іщенко наголошу8
вав на небезпеці того, що можливий аванґард — ліві активісти — будуть
відірвані від соціальної бази через догматичність, конткультурність та
закритість. Інна Совсун зосереджувалася на конкретних соціальних про8
тестах, зокрема в регіонах, а також на досвіді протестів проти незаконної
забудови. Тематично пасував до попередніх доповідей виступ Вадима Гу8
дими про студентські протести по всій Європі проти комерціалізації
освіти. Ігор Луценко — журналіст, економіст, учасник багатьох протест8
них акцій — назвав свою доповідь “Онтологія сили”. “Онтологія” мало оз8
начати щось серйозне і фундаментальне, відтак йшлося про генетичну
відсутність “буйності” серед інтелігенції.

Наступні дві доповіді — Олексія Радинського та Каті Рубан — показува8
ли риторичні шати (візуальні та текстуальні), в які заведено вбирати спо8
гади про “помаранчеві події”. Це був саме момент критики, адже від влас8
ної кваліфікації зими 2004 року доповідачі утрималися. Подальша дис8
кусія була спрямована на окреслення рис тієї “дитини”, якої, за словами
В. Черепанина, автора вступу до проблематики революції (включно з ме8
тафорами “клінамен” та “паралакс” стосовно революції, слідом за Ноелем
Паркером), варто не вихлюпувати разом з водою “майдану”. Чи ця дити8
на — “народження громадянського суспільства”, чи поступ “деколонізації”
(О. Брюховецька), чи просто мода на слово “революція”?

Замало часу і забагато невизначеності. В. Атанасов говорив про
сталінську контрреволюцію та сучасну реставрацію в Україні у зв'язку з
боротьбою за історичну пам'ять (за В. Беньяміном, “навіть минуле не вря8
тується” від чобота переможця). В основній частині доповіді автор спи8
рався на недавній переклад збірки статей Д. Бенсаїда “Більшовизм і 21
століття”). Останній промовець — Андрій Рєпа — говорив про акту8
альність 688го в іпостасі винаходу нових форм політики (А. Бадью) та пре8
вентивну конрреволюцію капіталізму. Такою може бути нещодавня мода
на Маркса та “все ліве”.

Володимир Артюх

ІНША РЕВОЛЮЦІЯ

The discussion about
“The Other
Revolution” turned
into a five hour
marathon. For a
humanitarian reading
of the word, the
importance lies in
the history of its
use, its time-
deferred significance
and its history of
double meanings. The
time during which the
discussion took place
is circumscribed by
the naїve struggle in
the semantic realm
around the word “rev-
olution”. The artis-
tic and intellectual
event “Revolutionary
Moments” is part of
a ritual celebrating
the rehearsal of “the
end of history”,
November 9, 1989 and
the ritual of calling
together a “revolu-
tionary maidan”.
However “The Other
Revolution”, a part
of this event, was
conceptualized as a
counterpoint and syn-
cope for the framing
event.

In his text “Revolutionary Moments” the curator Jerzy Onuch refers to revolution8
ary quanta somewhat akin to the degree of intensity of particular moments, which
remain possible after the downfall of the big narratives about the Revolution. Can
this be compared with the shift of metaphors proposed by Hardt and Nehri in the
book Empire from the Marxist “mole” of history to a “snake”, from great revolu8
tionary events to the rhizome of separate protests, “revolutionary moments”? If
yes, then at the “Other Revolution” “revolutionary moments” were carefully stud8
ied, critiqued and adapted into broader contexts and tactics.

V. Ishchenko and Inna Sovhun did a careful study. According to the Center for
Social Research in the last few months the number of protests averaged five a
day, which negates talk about the pathological passivity of Ukrainian society (a
common clichе). Most of the protests involve issues regarding economics and
ownership; the task remains to transfer the protests to a political arena. V.
Ishchenko emphasized the danger of the separation of the potential avant8
garde — the left activists — from the social base due to dogma, counterculture
and inhibition. I. Sovhun concentrated on specific social protests, particularly in
the regions, as well as on the experience of protests against illegal buildings.
Thematically well suited to previous lectures was the presentation by Vadym
Hudyma on student protests against commercialized education in Europe. Ihor
Lutsenko, a journalist, an economist and an alumnus of many protest actions,
titled his speech “The Ontology of Power”. “Ontology” was meant as something
serious and fundamental; actually it was about the genetic absence of “impetu8
osity” among the intelligentsia.

The following two lecturers — Oleksiy Radynskyi and Katia Ruban — showed
rhetorical garments (visual and textual) that have been accepted to dress mem8
oirs of the “orange events”. This was exactly the point of criticism since the
speakers refrained from their own classification of the winter of 2004. Further
discussion was geared towards determining that the “baby” — which according
to V. Cherepanyn, the author of the introduction to the problems of the revolu8
tion (including metaphors of “clinamen” and “parallax” regarding the revolution,
referring to Noel Parker) — should not be thrown out together with the water of
the maidan. Is this baby “the birth of a civil society,” or a progress of decoloniza8
tion (O. Briukhovetska), or simply the fashionableness of the word “revolution?"

Too little time and too much ambiguity. V. Atanasov talked about the Stalinist
counterrevolution and the current restoration in Ukraine relating to the struggle
for historic memory (“even the past will not be saved” from the boot of the vic8
torious, according to V. Beniamin). Most of his lecture was based on the recent
translation of the series of articles by D. Bensaida, Bolshevism and the 21st
century. The last speaker — Andriy Riepa talked about the relevance of the
68th hypothesis to the discovery of a new form of politics (A. Badiou) and about
the preventive counterrevolution of capitalism. Such can be the recent popular8
ity of Marx and “everything left”.
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Вечір дискусій “Тіло, історія, влада” був присвячений обговоренню
безпосереднього протистояння лівоорієнтованої інтелігенції репресивним
і консервативним тенденціям суспільства і влади.

Першою темою вже вкотре знову виявився випадок із Олександром
Володарським. Доповідь Ольги Брюховецької за участі співмодератора
Михайла Каменєва поставила цей випадок у контекст етноцентричної
міфологізації сексуального. Одним із її символів став доволі кумедний
матеріал в журналі “Главред” з Миколою Томенком, присвячений його
розумінню “українського кохання” яко автора відповідної книги. Інтерв'ю
демонструє дуже стерильне розуміння сексуального, ідеалізацію
українців і протиставлення їх “ворожій маскультовій еротизації”,
відсутність слова “секс” і т.п. З іншого боку навели приклад творчості
Оксани Забужко, в якій певне сексуальне вивільнення, обговорення
раніше табуйованих тем поєднувалося з приписуванням їх виключно
українській ситуації.

Ольга запропонувала від такої етнізації відмовитись і розглянути секс як
об'єкт владного тиску в державі Україна. Власне, тут ми й повернулися до
Володарського. Доповідачка і гості запропонували безліч
культурологічних, інструментальних і символічних пояснень того, що
відбулося — від самодіяльності міліції, до волі несвідомого владного ядра
і патріархального обурення демонстрацією саме чоловічого оголення (тут
слушно нагадали про псевдофеміністичні перфоменси, де жіноче
гламурне оголення не викликало жодного спротиву).

Втім, спроба розібратися в дефініціях, на полі яких ведеться боротьба
влади з окремими “вільнодумцями”, не призвела ні до чого. Наприклад,
такі речі, як зневага до суспільства, хуліганство, порнографія. Чи можна,
не осмисливши їх, говорити з владою? Тоді вона з радістю застосує
принцип, за яким незнання законів не звільнює від їх виконання. В чому
суто мистецький акт Олександра Володарського? Де має пролягати межа
порнографії? Чи повинна вона взагалі існувати? Якщо повинна, то хто її
має визначати? Якщо не повинна, то чи означає це повну відсутність
запобіжників? На всі ці питання (невипадково значну їх частину
сформулював Михайло Каменєв, активіст, а не теоретик) не було навіть
спроб відповіді.

Олег Коцарев

БЕЗ ВІДПОВІДЕЙ

Подальше обговорення діяльності моральної комісії так само засвідчило
віртуозність дискусії на рівні культурологічних концепцій і на рівні
множення прикладів. І набагато менший ентузіазм у питанні тактичних
кроків. Наприклад, теза про пошук у діяльності комісії можливих
корупційних ознак або інших непривабливих проявів з тим, щоб
дискредитувати її інституційно в очах громадськості, викликала таку
реакцію, що, мовляв, це надто дрібні й непринципові речі. Втім, навіть
попри таку непрактичність дискусії, важко не погодитися з Ольгою
Брюховецькою, що в разі успішного завершення справи Володарського
(для самого Володарського, звісно) її можна було би застосовувати як
ефектний прецедент і в багатьох інших питаннях, що стосуються
відстоювання перед владою своїх прав у різних галузях.

Друга доповідь — “Хвороби правизни” Володимира Артюха. Тут центром
критики став правий міф про Трипілля. Маються на увазі книжки й статті,
в котрих стверджується, що трипільці були протоукраїнцями чи
протослов'янами, що в них було письмо, котре розшифровується як
українська мова, і т.ін. Була навіть запропонована ідея цікавої акції — “в
піку” антинауковим спекуляціям (до речі, базованим часто на спекуляціях
цілком реальних, колекціонерських) зробити виставку або ще щось у
такому дусі, що розповідало би про реальне життя реального райцентру
Трипілля Київської області.

Критика таких “концепцій” цілком слушна і виправдана. Та часом вона
втрачає розумну міру. Скажімо, чим завинили просто виставки посуду чи
скульптури трипільських часів? Або чому сам прикметник “трипільський”
неминуче мусить мати знущальну конотацію?

Словом, цей день “Революційних моментів” приніс більше питань, аніж
відповідей. Що в певному сенсі зовсім непогано.
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ННаа  ллііттееррааттууррнніійй  ллааббооррааттооррііїї
““ППрроощщаавваайй,,  ммііфф!!::  ммааллаа
ллііттееррааттуурраа  vvss..  ввееллииккаа  ммоовваа””,,
яяккаа  ввііддббууллаассяя  99  ггрруудднняя,,  ббууллоо
ввииззннааччеенноо  ккррииттееррііїї
ззааппооттррееббооввааннооїї  вв  УУккррааїїнніі
ллііттееррааттууррии,,  яяккаа  ввііддооббрраажжааллаа
ббии  ссооццііааллььннуу  ппррооббллееммааттииккуу..
““ММааллаа  ллііттееррааттуурраа””,,  уу
ррооззуумміінннніі  ДДееллььооззаа  ттаа
ввааттттаарріі  яякк
ддееттееррииттооррііааллііззооввааннаа
ллііттееррааттуурраа  ммеенншшиинн,,  ннааддааєє
ууссььооммуу  ііннддииввііддууааллььннооммуу
ппооллііттииччннооггоо  ттаа  ккооллееккттииввннооггоо
ззннааччеенннняя..  ННаа  ввееччоорріі  ллііррииккии
““ІІнншшаа  ррооббооттаа””  1166  ггрруудднняя
ааввттооррии  ззааччииттааллии  ддааввнніішшіі  ттаа
ннееддааввнніі  ввіірршшіі,,  уу  яяккиихх
ппоорруушшууююттьь  ссооццііааллььнніі  ттееммии..

ВВаассиилльь  ЛЛооззииннссььккиийй

вечори у спальних районах неодмінно збирають
біля торговельних центрів

тих кому не до сну — 
підлітків алкоголіків і велосипедистів

їхні електричні лампочки
заряджаються від новеньких акамуляторів

їхні серця прагнуть
пити життя великими
жадібними ковтками
саме заради цього і заводяться ними ці небезпечні

весняні розмови...

фуршет це коли всі їдять стоячи
сказала валя невідомо чому просто так
коли ми заходили в супермаркет фуршет
а потім додала
зазвичай на всіх не вистачає
тому
головне — 
діяти рішуче

ага —
відповів коцарев
ледь пританцьовуючи біля великої стійки

з перепелиними яйцями — 
треба негайно взяти за яйця цих перепелів
і впихнув собі до рота кілька штук
з щойно розірваної упаковки

точно
подумав барбузан
смерть буржуям
але його слова вже заливав коньяк закарпатський — 
три зірочки — 
і кожна обпекла горло кожна вколола

лише валя більше не сказала жодного слова
і навіть подумати не встигла

бо побачила шоколадні батончики
морожену полуницю напівсолодке шампанське
окраси життя або для когось — ознаки життя
ось тепер ви дізнаєтеся що таке дикі танці

тріск пластикових стаканів
реклами скельцебиття

Дмитро Лазуткін

НІЧ СПОЖИВАЧІВ

жодної агітації жодного бренду всує
лише одна співробітниця мовчки дивилась на нас
здається я її знаю вона тут давно працює
мабуть дурепа якась

дурепа дурепою але покликала охорону
спротив був коротким — інакшим бути не міг
вони пробили нашу кругову оборону
свято свободи зіпсували представники закону
ніч ми зустріли в міліції
великий бізнес знов переміг
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Надмір питань провокує втому,
втома уповільнює рухи натовпу.
А ті, що хочуть опинитися вдома — 
ті користуються ескалатором.
І кожен притримує довгі шати,
щоб унеможливити потрапляння,
і тільки обладнанню, власне, посрати,
що це запобігає його псуванню.
А звідусіль лунає потужно
гасло, котре затвердив кожен:
громадяни, будьте взаємо байдужі — 
тільки це вбереже від пошкоджень.

Катерина Бабкіна

я шукав теплішого місця
там було би моє тогонічне гніздо — 
теплий одяг газет грубі пальці котельної що переходять

в п'ястук стіни
м'яка суха трава — як прядиво — і з неї пряв би сни

я досліджував асфальт на повертання дотиків
і він був ніби дзеркало мені — такий же уважний до моїх падінь
підхоплював ніби мама щоби не падав глибше — 
під саму землю

я знаходив особливі нічні дерева з однаково потрісканими животами
і спинами

прихилявся до них і довго слухав соки
а хтось певно думав що сплю або молюся — і ходив навколо
тож потім я знайшов ще й під ногами сріблясті монетки 8

а не лише в нічному небі

я шукав глибини
але знайшов лише рівчак у який довго занурювався
зате зрештою став таким незворушним
що під мене не потекла вода

Богдан-Олег Горобчук

БЕЗПОСЕРЕДНІЙ
МІСЬКИЙ ЖИТЕЛЬ 
ВНОЧІ
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Є такий екзистенційний момент,
Коли хліб подорожчав уже на третину,
Олія ушестеро,
Квитки щомісяця на 10%,
Але милостиню бабусі в метро
Подають так само по 10 копійок,
Так, як і три роки тому,
Навіть так, як коли я маленьким був
І жив у Радянськім Союзі.
Я приносив тоді сліпій на базарі
10 твердих радянських копійок,
А потім ми йшли купувати
У величезної тітки моркву.

От бабуся в метро й чекає тепер
Своєї хвилі інфляції,
Щоб хоча б по 50, а не по 10,
І тітка з морквою, ніби монета,
Зменшилась під впливом інфляції,
Бо я виріс,
А вона вже не така й велика,
А морква її зовсім мізерна,
Тільки базар на диво розрісся,
Над базаром сонце блукає,
А до нього в гості приходить місяць
Та пропонує: “Купи в мене сир”.
Сонце торгується і купує,
Платить блакитними небесними п'ятірками 8
Аж денний місяць майже з небом зливається,
Тоді сонце пропонує купити в нього цибулю,
Та місяць каже: “Де ж мені цю цибулю положить?"
Обурене сонце викидає цибулю,
Й лушпайки дощем параноїдальним
Спадають на місто.

Бабуся сприймає за знак
Ці небесні десятки.
Її час — настає,
Вона потирає руки.

Олег Коцарев

ВСТУП ДО ІНФЛЯЦІЇ

Ти сам стільки всього і вони всі приблизно ж стільки всього.
Неонові вивіски листя вичовгують хідники зітлілих зебр.
Вся жовч і синь з цього світла в'їдається у євровіконне скло
Піратський віндовз — новий стратегічний державний герб.

І особливе тепер гілля із вітром тремтінь — коливань
як списки стертих передкризових траншових шляхів
у мулькій калюжі сутінків під брудними шинами
шуму величезного корпоративного сонця
крізь вимкнені аськи сердець офіс8менеджерів
Це кому з них тут забракло щастя вийти
із порожнини національної мобільної мережі
на старі перекопи та вже на всуціль спиляне гілля
внутрішніх розпорядків?

Й те чужоземне листя пускатиме свою кров
ув їхні вицвілі віконні рами.

Й сновидіння перетворяться на спам,
склеюючись у фантастичні орігамі.

Крихти робочих днів у пачках з форнетті зчерствіють,
як прадавні комети.

Й у тіньових політиках забутих предків розчиняться активні абоненти
прямо крізь всі відгороди цієї спільної на всіх нас зйомної квартири —
відсутність мережі, засохлі метелики у лампах — сліпучість А84.

А поки ж на стіні сусідньої п'ятиповерхівки
випадає жовта плитка, як невідома інфернальна гра у тетріс.
Інфрачервоні потуберанці сонця з рекламної листівки
А на підвіконні всохлі квіти, мов затухаючі кілобіти
По всьому цьому так і треба шелестіти,
по всьому десь так і треба шелестіти.

Ярослав Гадзінський

НАЗОВІТЬ
МЕНЕ ІНФРАЧЕРВОНИМ
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почисть замість мене зуби,
розшнуруй замість мене взуття, зніми його та розвалися
на ліжку в кімнаті з видом на океан.
знищ замість мене всі віруси на компі.
не купуй замість мене телевізора,
для того, щоб прочитати декілька хороших книжок.
проголосуй замість мене на президентських виборах.
не відчувай цього страху замість мене.
вислухай мовчазного співрозмовника до кінця,
зверни увагу на стан доріг замість мене і на стан
навколишнього середовища.
набий пику замість мене
тим, хто це любить робити.
зламай при цьому ліву руку замість мене
і перенеси замість мене операцію.
стань замість мене алкоголіком, невротиком та наріком.
і не помирай замість мене,
винеси замість мене сміття,
зміни замість мене цю операційну систему.
зроби щось замість мене!
Людино зі спеціальними потребами, 
напиши ліпший вірш замість мене!

Василь Лозинський

МОВА ПРОГРАМУВАННЯ
ВІРШ
З БЕЗКОНЕЧНОЮ КІЛЬКІСТЮ ПОТРЕБ

часто ранками
коли біля водонапірної вежі
збирається вороння
і верхівки дерев схожі 
на ще недостиглу смородину
із тугою м'якоттю

неоптимістичний пейзаж
із привокзальних побудов
вимальовується із ліній на долоні
і мчить коліями у червоне

тоді сірезний міст притискує
свого мокрого хвоста до землі
і перші пасажири
мружачись від невиспаних рухів
дріботять ним
складають у картаті сумки
свої лінії: розуму долі і сну
між молоко сир і старі газети

так що хочеться просто довго стояти
і дивитись як білим відлунює річка
і тільки зрідка на придорожніх стовпах
ухають сови

Юля Стахівська

ЧАСТО РАНКАМИ
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[…]
Ще одна концептуально8інструментальна “загадка” активізму — питання
застосування фізичної сили. Якщо протести в Євросоюзі часто
відбуваються у форматі вуличних боїв, то в нашій країні силові сутички в
таких випадках відбуваються вкрай рідко. В цьому сенсі було висловлено
дві протилежні думки: за однією з них, соціально активним інтеліґентам
слід качати м'язи, вчитися готувати коктейль Молотова, умовно кажучи,
відновлювати неформальні традиції “революційної культури”, втрачені за
часів сталінізму й застою. За другою, навпаки, адекватний сучасний
активізм мусить бути миролюбний і толерантний, не діяти методами
опонентів. Прозвучала навіть така оригінальна думка, що в цьому сенсі
сьогодні треба поєднати постаті Леніна й Ганді в одну амбівалентну фігуру.

Також на всіх присутніх справив враження фоторепортаж із виставки,
присвяченої п'ятій річниці “Помаранчевої революції”, що відбувалася, до
речі, в сусідньому приміщенні Києво8Могилянської академії. Кумедна
наївна серйозність і кітч у доборі та поєднанні її експонатів спершу
звеселила всіх присутніх, а потім спричинила дискусію на тему того, як
сьогодні можна адекватно говорити про “Помаранчеву революцію” без
ідеологічних спекуляцій. Як пояснити собі й іншим, що відбулося в нашій
країні п'ять років тому? Тут висловили кілька версій: спроба
антиколоніальної революції, протести з метою уникнути авторитаризації
держави, майже карнавальне випускання пари соціального напруження,
навчання соціальної мобілізації.

А особисто для мене головним став досвід людської солідарності, про
котрий я постараюся ніколи не забути. 

Опубліковано rm о 06:10

Олег Коцарев

ТЕХНІКА СОЛІДАРНОСТІ

7744 7755



1. Див., наприклад: Bryan!Wilson, Julia. Art
Workers: Radical Practice in the Vietnam War
Era. Berkeley : University of California Press,
2009. Див. також: Temporary Services. Art
Work: A National Conversation About Art, Labor,
and Economics.
http://www.artandwork.us/

2. Більше про остаточну невизначеність
терміну “працівник мистецтва” див. у
нещодавному есеї Рандалла Зотта у відповідь
на текст Джулії Браян!Вілсон у проекті
“Художній проект тимчасових послуг”.
http://thedepartmentofaesthetics.
wordpress.com/2009/12/02/
art!work!leisure!2/

Останнім часом, принаймні в Сполучених Штатах, здається, що вживан8
ня дещо застарілого і досі дещо дивного поняття “працівник мистецтва”
стає все популярнішим[1]. Це поняття часто вживається стосовно митців,
чия робота межує з політичним активізмом та навпаки. Це, певно, також
зручний спосіб звернення до низки сучасних художніх практик, спектр
яких виходить за межі більш традиційних визначень мистецтва.

Розглядаючи можливі зв'язки поняття “працівник мистецтва” із поняттям
“революційного моменту”, можна побачити між ними багато спільного.
Обидва часто сповнені колективного бажання якісно трансформувати
природу суспільства. Вони часто виникають у часи дисбалансу й перехо8
ду, часу надії та непевності. Вони перевіряють межі нашої уяви та завж8
ди вимагають висування вперед нового. Існує щось засадничо мистецьке
в природі обох. Однак, для працівника мистецтва кожна мить потенційно
може бути революційним моментом.

Утім, як функції часу, будь8які моменти — включно навіть із фактором
тривких спогадів — мусять врешті8решт минути. Як тоді ми можемо нав8
читися розрізняти сутності від видимостей? Як можемо ми відділити
істинну суть революційного моменту від захисних тенденцій політичного
театру? І саме тут сучасне мистецтво може відіграти вирішальну роль.

Отже, хто такий працівник мистецтва? З одного боку, необов'язково бу8
ти митцем, аби бути працівником мистецтва. Натомість, здається,
“працівник мистецтва” більше стосується усвідомлення того, як власна
творча діяльність може бути пов'язана з продукуванням і поширенням
культури. Таким чином, до категорії працівників мистецтва природно
належать куратори, музейні працівники, критики, дизайнери, видавці,
студенти, викладачі та інші. До речі, кожен, хто критично осмислює свої
стосунки з культурою взагалі, може вважатися мистецьким працівни8
ком. Бути працівником мистецтва — це бути потенційним аґентом змін.
З іншого боку, повніше розуміння того, що значить бути мистецьким
працівником, передбачає той факт, що за самою ідеєю “працівника” як
пролетаря мистецької праці стоїть очевидний набір історичних і політич8
них асоціацій з “лівим” як таким. Щоб краще відчути цей підтекст, слід
лише згадати відоме гасло: “Пролетарі всіх країн, єднайтеся!"

Правду кажучи, зараз немає точного визначення того, що ж насправді оз8
начає бути працівником мистецтва — цього ніхто не знає напевно[2]. Це
тому, що буття працівника мистецтва — дуже складний, “проміжний” та
історично повторюваний режим суб'єктивності. Цей режим перебуває
десь на перетині сучасних художніх практик і сучасної лівої політики. Цей
короткий есей — спроба якнайліпше схопити природу ілюзорного пред8
мета. Найлегше, напевно, розпочати з підходу до поняття “працівник мис8
тецтва” через конкретні характерні риси, а радше поглянути на нього як
на певну оптику, через яку можна аналізувати аспекти різноманітних ре8
волюційних і контркультурних мистецьких тенденцій.

Роман Перуняк

ПРАЦІВНИКИ МИСТЕЦТВА:
МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ

1. For example see: Bryan!Wilson, Julia. Art
Workers: Radical Practice in the Vietnam War
Era. Berkeley: University of California Press,
2009. See also: Temporary Services. Art Work:
A National Conversation About Art, Labor, and
Economics.
http://www.artandwork.us/

2. For more on the ultimate uncertainty of the
term “art worker” see recent essay by Randall
Szott responding to Julia Bryan!Wilson's contri!
bution in Temporary Services” Art Work project.
http://thedepartmentofaesthetics.
wordpress.com/2009/12/02/
art!work!leisure!2/

Recently, in the United States at least, it seems that use of the once somewhat
antiquated and still somewhat awkward term “art worker” has been increasing
in popularity[1]. This term is often used as a referent to artists whose work bor8
ders on political activism and vice versa. It is perhaps also a convenient way of
referring to a set of contemporary creative practices whose range falls outside
more traditional definitions of art.  

In considering how this term “art worker” might relate to the concept of a “rev8
olutionary moment', we can see that there are many similarities. Both are often
fueled by a collective desire to qualitatively transform the nature of society.
They often arise during times of imbalance and transition, times mixed both
with hope and uncertainty. They test the limits of our imagination and always
require a bringing forth of the new. As such, there is something fundamentally
artistic about the nature of both. For the art worker however, every moment has
the potential of being a revolutionary moment.

Yet as functions of time — including even the factor of persistent memories —
all moments must eventually come to pass. How then can we learn to differen8
tiate between essences and appearances? How can we distinguish between
the actual substance of a revolutionary moment and the preservationist ten8
dencies of political theatre? It is here that contemporary art workers can play a
crucial role. 

So then what is an art worker? On the one hand, a person does not neces8
sarily have to be called an artist in order to be an art worker. Instead, it
seems that being an art worker is more about understanding how one's own
creative activities can be related to the production and dissemination of cul8
ture. Thus the category of art worker naturally includes people like curators,
museum staff, critics, designers, publishers, students, professors, etc. In
fact, anyone who thinks critically about his or her relationship to culture at
large can be considered an art worker. To be an art worker is to be a poten8
tial agent of change. On the other hand, a better understanding of what it
means to be an art worker must also take into account the fact that with the
idea of the worker comes an obvious set of historical and political associa8
tions with the Left as such. To gain a better sense of this implication, one
need only recall the infamous cry: Worker's of the World Unite! 

In truth however, there is currently no precise definition regarding what it
actually means to be an art worker — nobody really knows for sure[2]. This is
because the being of an art worker represents a very complicated, “in8
between”, and historically reoccurring mode of subjectivity. This mode falls
somewhere within the curious intersection of modern artistic practices and
modern leftist politics. The remainder of this short essay will therefore
attempt to better grasp the nature of such an illusive subject. Here, it is per8
haps easiest to start by approaching the art worker not in terms of specific
character traits, but rather as type of lens through which aspects of various
revolutionary and countercultural artistic tendencies might be analyzed.

Roman Peruniak

ART WORKERS:
PAST, PRESENT, AND FUTURE
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3. Більше про політику Дада див.: Doherty,
Brigid. “The Work of Art and the Problem of
Politics in Berlin Dada.” October 105, (Summer,
2003): 73!92.

4. Тут, розглядаючи цю проблему як вічну чи
таку, що постійно повертається, історик
мистецтва Гелен Моулзворт пояснює, що
“Дада увесь час повертається через
безперервну потребу артикулювати постійно
змінювані проблеми капіталізму та роль у
ньому робітника”. — Molesworth, Helen.
“From Dada to Neo!Dada and Back Again.”
October 105, (Summer, 2003): 180.

Ранні працівники мистецтва: дада
Хоча дадаїсти не називали себе працівниками мистецтва, їх можна вважа8
ти за гарний тут приклад. Дадаїсти відкидали прийняте благоговіння перед
традиційними формами художніх засобів через їхню причетність до струк8
тури буржуазної культури. Тому як альтернативу вони почали розробляти
нові техніки художнього вираження. Дадаїсти використовували готові
об'єкти, монтаж та випадкові елементи, що стало викликом не лише для
традиційного визначення мистецтва, а й для необхідності художньої майс8
терності та оцінювання праці митця.
Пояснюючи техніки, розроблені дадаїстами, важливо також нагадати про ге8
терогенну природу групи. Дада не являла собою якоїсь цілісної міжнародної
художньої команди, це була радше вільна асоціація, що трималася на спіль8
них інтересах та взаємній невдоволеності буржуазним суспільством. У цьому
сенсі, можливо, продуктивніше було би вважати Дада початком специфічно8
го імпульсу чи ставлення до галузі художнього виробництва.
Один з прикладів такого ставлення виразно маніфестований на виставці
Дада в Берліні 1920 року, де німецькі художники Ґеорґ Ґросс та Джон
Гартфілд були сфотографовані з плакатом, на якому був напис “Мистецтво
померло”. Їхній жест виражає ставлення крайнього розчарування.
Напівіронічне та напівобурене — таким є розчарування працівника мисте8
цтва. Це розчарування від бажання щось зробити, бажання щось сказати,
бажання змінити суспільство на краще, але не знання що саме зробити чи
як це зробити[3].

Разом з Дада з'явилося нове усвідомлення того факту, що роль художника
в суспільстві могла би — чи принаймні мала би — розглядатись інакше,
аніж згідно з суперечливими визначеннями, запропонованими буржуазним
суспільством. У цьому сенсі дадаїсти були одними з перших сучасних
працівників мистецтва, які серйозно поставили питання про те, як класовий
статус лівого художника непевно коливається між буржуазією та проле8
таріатом. Така двозначність класу залишається проблематичною навіть
для працівників мистецтва сьогодні[4].

Працівники мистецтва та нові ліві: 1960Gті
У 19608х, після подій Другої світової війни, після розвитку сталінізму в
СРСР та із посиленням культурної політики холодної війни, ліва філософія
опинилася у глибокій кризі. У теоретичному аспекті першими помітили цю
кризу у колі Франфурктського Інституту соціальних досліджень. Що ж сто8
сується політичного активізму, найрізкішу реакцію на занепад “старого”
лівого можна побачити у діях та риториці “нових лівих” — руху, що пере8
важно складався з університетських студентів та інтеліґенції[5].
Щодо художньої практики, тут також можна стверджувати, що визнання
все глибшої кризи лівого руху мало великий вплив на розвиток після8
воєнної спільноти[6]. Хоча на початку 19608х численні спорадичні вияви
політичної незгоди серед художників почали готувати відповідний ґрунт,
однак якісно новий тип післявоєнної спільноти художників з'явився у Спо8
лучених Штатах аж із появою Коаліції працівників мистецтва (КПМ) в 1969
році[7].

3. For more on politics of Dada see: Doherty,
Brigid. “The Work of Art and the Problem of
Politics in Berlin Dada.” October 105, (Summer,
2003): 73!92.

4. Here, in terms of such an eternal or perpetu!
ally returning problem. Art Historian Helen
Molesworth explains that, “Dada's perpetual
return is due to the constant need to articulate
the ever changing problems of capitalism and
the role of the laborer within it”. Molesworth,
Helen. “From Dada to Neo!Dada and Back
Again.” October 105, (Summer, 2003): 180.

Early Art workers: Dada
Although they never called themselves art workers, the Dadaists may be consid8
ered an example of just that. Dadaists tended to discard the commonly held rev8
erence for traditional forms of artistic media due to their implications within the
fabric of bourgeois culture. Therefore, as an alternative, they began to develop
new techniques of artistic expression. Their use of readymade objects, montage,
and elements of chance not only posed a challenge to the traditional definition of
art, but also to the necessity of artistic skill and the valuation of artistic labor. 
In explaining the many techniques developed by the Dadaists, it is also important
to recall the heterogeneous nature of the group. Rather than representing some
kind of unified and international artistic party, Dada was instead a loose associ8
ation based on a set of common interests and a mutual discontent with bourgeois
society. In this sense, it may perhaps be more productive to consider Dada as
the beginning of a specific impulse or attitude towards the realm of artistic pro8
duction.

One example of this attitude was clearly manifest at a Berlin Dada exhibition in
1920 where the German artists George Grosz and John Heartfield were pho8
tographed holding a placard declaring, “Art is Dead”. If nothing else, their sign
expresses an attitude of extreme frustration. Half8ironic and half8indignant, such
is the frustration of an art worker. It is the frustration of wanting to do something,
wanting to say something, wanting to change society in a positive way, but not
knowing exactly what to do or how to do it[3]. 

With Dada, there emerged a new awareness of the fact that an artist's role in
society could — or at least should — no longer be considered according to the
reified and self8contradictory definitions prescribed by those of bourgeois socie8
ty. In this sense, the Dadaists were among the first generation of modern art
workers to seriously question how the class status of a leftist artist seems to
hover precariously between bourgeois and proletariat. Such ambiguity of class is
an issue that remains problematic even for art workers today[4]. 

Art Workers and the New Left: The 1960s
By the 1960s, after the events of the Second World War, after the developments
of Stalinism in the USSR, and with the escalating cultural politics of the Cold War,
the situation of leftist philosophy had fallen into a deep state of crisis. In terms of
theory, among the first to register such a crisis were those associated with the
Institute for Social Research in Frankfurt. Likewise, in terms of political activism,
a reaction to the decline of the “old” Left can be found most acutely in the actions
and rhetoric of the “New Left”; a movement consisting primarily of university stu8
dents and members of the intelligentsia[5].  
In terms of artistic practice, it too can be argued that the initial recognition of a
mounting crisis on the left had a great influence upon the development of post8
war collectivity[6]. Although throughout the early 60s many sporadic expressions
of political dissent amongst artists began to prepare a way, nevertheless, a qual8
itatively new type of postwar artistic collectivity did not appear in the United
States until the emergence of the Art Workers Coalition (AWC) in 1969[7].  
At precisely 3:45 pm on the afternoon of January 3, 1969, a group six individuals
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5. Більше про історію руху нових лівих у
Сполучених Штатах див.: Gitlin, Todd. The
Sixties: Years of Hope, Days of Rage. New York:
Bantam, 1993. Див. також: Rorty, Richard.
Achieving Our Country : Leftist Thought in
Twentieth!Century America, The William E.
Massey, Sr. Lectures in the History of American
Civilization 1997. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1998.

6. Детальніше про післявоєнну спільноту
митців див.: Collectivism after Modernism: The
Art of Social Imagination after 1945, edited by
Blake; Sholette Gregory Stimson. Minneapolis:
University of Minnesota Press, 2007. See also:
Petruniak, Roman. “CAA Book Reviews.
Collectivism after Modernism: The Art of Social
Imagination after 1945.” College Art
Association,
http://www.caareviews.org/reviews/1141.

7. Детальніше про художню діяльність, що
призвела до появи КПМ, див.: Frascina,
Francis. Art, Politics, and Dissent : Aspects of
the Art Left in Sixties America. Manchester ;
New York New York, NY: Manchester University
Press; Distributed exclusively in the USA by St.
Martin's Press, 1999.

8. AWC. Documents I. New York: Art Workers
Coalition, 1969, 1. Див.: James Hoff, Miriam
Katzeff. “Art Workers” Coalition: Primary
Information."
http://primaryinformation.org/index.php?/proj!
ects/art!workers!coalition/

Рівно о 15:45 3 січня 1969 року шестеро осіб, серед яких був також грецький
скульптор Такіс Вассілакіс увійшли до Музею модерного мистецтва (МоМА).
Вони відволікли увагу охоронців, подзвонили директорові музею, розповсю8
дили сотні листівок та успішно демонтували одну з малих скульптурних
робіт Вассілакіса, яка тоді виставлялася. А потім швидко винесли скульпту8
ру до музейного саду, де відбувся протест проти несправедливого ставлен8
ня дирекції музею до Такіса під час підготовки до виставки. Листівку з чо8
тирма скаргами роздавали натовпу зацікавлених людей:

1. Виставка живих художників без їхньої згоди.
2. Надмірний контроль музеїв, галерей та приватних колекціонерів

над роботами живих художників.
3. Брак консультацій між керівництвом музеїв та художниками,

зокрема щодо зберігання та інсталяції робіт.
4. Несанкціоноване використання фотографій та інших матеріалів

з рекламною метою[8].

Такіс також вимагав, щоб його малу роботу під назвою “Теле8Скульптура”
зняли з виставки та більше ніколи не виставляли в Музеї без попередньо8
го узгодження з ним. Більше того, група вимагала, щоб Музей погодився
провести публічну зустріч, щоб обговорити занепокоєння митців пробле8
мою стосунків між художниками та музеями. Протести не припинялися, і
врешті8решт Такісу дозволили зустрітися з Бейтсом Ловері (тоді директо8
ром МоМА). Ловері пообіцяв йому, що роботу назавжди знімуть із експо8
зиції. Більше того, Ловері запевнив його, що Музей серйозно розгляне
можливість проведення публічних обговорень. Події цього дня визначні, ад8
же саме тоді народилася група, яка буде відома пізніше під назвою Коаліція
працівників мистецтва (Art Workers Coalition).

КПМ, що утворилася у 1969 році, швидко переросла у вільну організацію
художників, критиків, письменників та адміністраторів, які хотіли з'ясувати
політику світу мистецтва. Один з найважливіших видів діяльності Коаліції
— критика, іноді навіть у формі публічного протесту, гегемонії великих
культурних інституцій. З одного боку, виступи КПМ стосувалися деяких
важливих соціальних та політичних питань кінця 19608х, на кшталт захисту
громадянських прав та засудження участі США у В'єтнамській війні. І все ж
на місцевому вузько спеціалізованому рівні КПМ функціонувала як
своєрідна профспілка, намагаючися зберегти та покращити пільги, конт8
ракти та умови проживання для митців, що працювали у Нью Йорку.
Наприкінці 19608х, під впливом революційного та контркультурного духу ча8
су багато художників у Сполучених Штатах почали вважати культурні інсти8
туції мало не складовою політичних проблем країни. Можливо, з огляду на
те, що митцям потрібно було вилити кудись своє розчарування, сам музей
став символічним місцем боротьби.

Досконалий приклад того, як художники використовували музей як місце
початку практики інституційної критики, можна побачити у роботі групи
митців Партизанська художня група дії (ПХГД) (The Guerilla Art Action Group

5. For more on the history of the New Left
movement in the United States see: Gitlin, Todd.
The Sixties: Years of Hope, Days of Rage. New
York: Bantam, 1993. See also: Rorty, Richard.
Achieving Our Country : Leftist Thought in
Twentieth!Century America, The William E.
Massey, Sr. Lectures in the History of American
Civilization 1997. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1998.

6. For more on postwar artistic collectivity see:
Collectivism after Modernism: The Art of Social
Imagination after 1945, edited by Blake;
Sholette Gregory Stimson. Minneapolis:
University of Minnesota Press, 2007. See also:
Petruniak, Roman. “CAA Book Reviews.
Collectivism after Modernism: The Art of Social
Imagination after 1945.” College Art
Association,
http://www.caareviews.org/reviews/1141.

7. For more on artistic activities leading up to
AWC see: Frascina, Francis. Art, Politics, and
Dissent : Aspects of the Art Left in Sixties
America. Manchester ; New York New York, NY:
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sively in the USA by St. Martin's Press, 1999.
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including the Greek sculptor Takis Vassilakis, entered the Museum of Modern Art
(MOMA). They distracted a few of the guards, called to the to the museum's direc8
tor, distributed hundreds of fliers, and successfully de8installed one of Vassilakis”
small sculptural works then on display. They quickly carried the piece to the
Museum's garden where a protest was held to argue against Takis” unfair treat8
ment by the Museum during the preparation of the exhibition. A postcard of four
complaints was distributed to the gathering crowd of curious people: 

1. The exhibition of living artists without their consent.
2. The degree of control exercised by museums, galleries and private

collectors over the works of living artists.
3. The lack of consultation between museum authorities and artists,

particularly with regard to the maintenance and installation of work.
4. The unauthorized use of photographs and other material

for publicity purposes[8]. 

Takis also demanded that his small work entitled “Tele8Sculpture” be removed
from the exhibition and never again shown at the Museum without first asking for
his agreement. Furthermore, the group demanded that the Museum host a pub8
lic meeting to discuss their concerns about the relationship between artists and
museums. As the protest continued, eventually Takis was allowed to meet with
Bates Lowery (then the director of MoMA). Lowery promised him that the piece
would permanently be removed from the exhibition. Furthermore, Lowery
assured him that the Museum would seriously consider holding a public meeting.
The events of this day are significant because they mark the birth of a group later
to become known as the Art Workers Coalition.

After its establishment in 1969, the AWC quickly grew into a loose organization
of artists, critics, writers, and arts administrators who wanted to investigate the
politics of the art world. One of the Coalition's primary activities was to argue,
often in the form of public protest or intervention, against the hegemonic nature
of large cultural institutions. On the one hand, the contentions of the AWC were
related to several of the broader social and political issues of the late 60s, such
as advocating for civil rights and condemning US involvement in the Vietnam
War. Yet on a more specific and localized level, the AWC functioned like a type
of trade union attempting to preserve and improve the benefits, payment con8
tracts, and everyday living conditions for working artists in New York City.
By the end of the 60s, given the revolutionary and countercultural spirit of that
time, many artists in the United States had begun to consider cultural institutions
as merely another part of the political problems facing the country. Perhaps
because artists needed a way to channel their frustration, the museum itself
became a contested as well as symbolic site of struggle. 

A perfect example of artists using the museum as site to begin practices of insti8
tutional critique can be found in the work of a collective known as the The Guerilla
Art Action Group (GAAG). The GAAG was actually a subcommittee of the AWC
devoted specifically to performing public “art actions'. On October 31, 1969, they
performed one of these famous actions at the MoMA. GAAG artists John
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9. Handler, Beth Ann. “The Art of Activism:
Artists and Writers Protest, the Art Workers”
Coalition, and the New York Art Strike Protest
the Vietnam War.” Yale, 2001. 247.

(GAAG)). ПХГД була, по суті, частиною КПМ і займалася виключно
проведенням публічних “мистецьких акцій”. 31 жовтня 1969 року відбулася
одна з таких славнозвісних акцій в МоМА. Художник Джон Гендрікс та Жан
Тош зайшли в музей та захопили “Супрематичну композицію: біле на біло8
му” Казиміра Малевича. Вони обережно зняли роботу зі стіни та поклали
на підлозі. На місці полотна вони прикріпили копію власного “Маніфесту 20
жовтня”. Маніфест складався з 3 вимог та короткої заяви:

1. MoMA повинен продати роботи зі своєї колекції на суму
1 мільйон американських доларів та роздати гроші бідним
на будь8які їхні потреби.

2. Децентралізація MoMA, себто включення зацікавлених у процес
прийняття рішень та повернення мистецтва “народу”.

3. MoMA має закритися, доки не закінчиться В'єтнамська війна[9]. 

Цей перформенс критикував нібито елітарну позицію музеїв і те, що вони
підтримували війну у В'єтнамі. Він також мав підкреслити істотні відмінності
між тим, чим подібні інституції можуть здаватися (непроникними та добре
організованими), та тим, чим вони є насправді (проникними та змінними).
Те, що ПХГД вирішила зняти саме роботу Малевича і помістити на її місце
власний Жовтневий маніфест, можна трактувати як грайливу спробу про8
вести паралелі між власною позицією та позицією ранніх аванґардистів,
зокрема конструктивістів та лівих більшовиків.

Упродовж усього існування КПМ її члени намагалися зрозуміти власну
роль у суспільстві як працівників мистецтва. Багато якостей працівника
мистецтва залишаються таємницею. Працівник мистецтва — це не зовсім
митець у традиційному розумінні, він також не декларує вірності жодній
певній політичній ідеології. Як можна тоді давати дефініцію працівників мис8
тецтва у термінах теорії проти практики, мистецтва проти політики, буржу8
азії проти пролетаріату? Тут КПМ має особливе значення, саме тому що не
перестає викликати інтерес до цих питань.

Однак, у розвитку прогресивніших та провокативніших стратегій інсти8
туційної критики члени КПМ пішли настільки далі своїх предків з Дада, що
підійшли упритул до критичної точки. Що відбувається, коли розбіжності
між художньою теорією та практикою досягнуть такого ж критичного поро8
гу? Що відбувається, коли засобів живопису, скульптури, фотографії, пер8
форменсу, інсталяції та навіть кіно вже буде не досить, щоб передати ху8
дожнє повідомлення? Що відбудеться, коли ця напруга стане такою силь8
ною, що художники відчують потребу розвивати нові стратегії втручання,
прямої дії та соціальної практики?

Сьогодні: де сучасні працівники мистецтва?
З ретроспективного погляду стає очевидно, що діяльність КПМ давала ху8
дожникам змогу значно сильніше усвідомити свої громадянські права. Зав8
дяки КПМ художники почали вимагати від музеїв більше контролювати про8
цеси зберігання та експонування їхніх робіт, і особливо — компенсації за

9. Handler, Beth Ann. “The Art of Activism:
Artists and Writers Protest, the Art Workers”
Coalition, and the New York Art Strike Protest
the Vietnam War.” Yale, 2001. 247.

Hendricks and Jean Toche entered the museum's galleries and took hold of
Kasimir Malevich's Suprematist Composition: White on White, very carefully they
removed it from the wall and set it down onto the floor. In place of the painting
they posted a copy of their own “October 20th Manifesto”. This manifesto con8
sisted of 3 demands and a brief statement of purpose:

1. MoMA must sell $1 million of art from its collection and give
the money to the poor for them to use in any way they wished.

2. MoMA must decentralize so as to include anyone interested
in its decision8making and to give art back to the “people”.

3. MoMA must close until the Vietnam war is over[9]. 

This performance criticized the museums's supposedly elitist position as well its
association with the Vietnam War. It also served to highlight a critical difference
between the way such institutions may appear to the public (impervious and well8
organized) vs. the way they exist in reality (as permeable and changeable sub8
jects). Also, the choice of GAAG to specifically remove a work by Malevich while
posting their October manifesto can be understood as a playful attempt to asso8
ciate their own position with those of the earlier avant8garde Constructivist move8
ment and Bolshevik Left.

Throughout the entire life of the AWC, its members struggled to understand their
role as art workers in society. Not fitting exactly into the traditional definition of an
artist, yet also not declaring allegiance to any specific political ideology, many
aspects of the art worker still remain very much a mystery. How can such an enti8
ty be defined in terms of theory vs. practice, art vs. politics, bourgeois vs. prole8
tariat? Here the AWC is significant precisely because it helped to keep such
questions alive. 

Yet in terms of developing more progressive and provocative strategies of insti8
tutional critique, members of the AWC progressed far beyond their Dada ances8
tors insofar as they began to approach a crucial tipping point. What happens
when the discrepancies between artistic theory and practice reach such a critical
threshold? What happens when the mediums of painting, sculpture, photogra8
phy, performance, installation and even film can no longer be — in and of them8
selves — sufficient message carriers? What happens when said tension
becomes so great that artists feel the need to develop new strategies of interven8
tion, direct action and social practice? 

Today: Where are the contemporary art workers?
In retrospect, it is clear that the work of the AWC allowed artists to become increa8
singly more aware of their own civil rights. Furthermore, because of the AWC, artists
began to demand from museums more control over the disimmenation and exhibi8
tion of their work, especially in terms of how they should be compensated for it[10].
With the AWC, artists also became more aware of the reality that Museums in the
United States are subject to endemic problems of political manipulation and market
fluxuation, just like any other type of capitalist corporation. 
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10. Оскільки Коаліція відстоювала права
художників, це допомогло підготувати ґрунт
для проекту Договору про збереження прав
художників на пересування та продаж
(розроблено художником Сетом Сайґлаубом
та юристом Бобом Проянскі в 1971). На
основі цього документу згодом було
розроблено Акт про права художників!
візуалістів 1990.

11. Holmes, Brian. “Do!It!Yourself Geopolitics:
Cartographies of Art in the World.” In
Collectivism after Modernism: The Art of Social
Imagination after 1945, edited by Blake Stimson
and Gregory Sholette. Minneapolis: University of
Minnesota Press, 2007, 290.

них[10]. З КМП художники також чітко зрозуміли, що музеї в Сполучених Шта8
тах — предмет ендемічних проблем політичних маніпуляцій та ринкових змін,
точнісінько так само, як і будь8яка інша капіталістична корпорація.

Останній приклад спадщини КПМ — її вплив на розвиток альтернативних
художніх практик у Сполучених Штатах. Як унікальний тип контрінституції,
поява якої ініційована спільною діяльністю нових лівих, КПМ діяла згідно з
принципом “зроби8це8сам” ("do8it8yourself"). Виходячи з того, що самоор8
ганізацію можна використати як стратегію розвитку життєздатних способів
художнього спротиву, концепція культури “зроби8це8сам” стала відтоді
спільною рисою багатьох політично мотивованих художніх практик.

До речі, здається, що сьогодні соціальну згуртованість контркультурного
покоління 19608х та рух нових лівих майже повністю замінив незалежний
дух культури “зроби8це8сам”. Можливо, поки що життєздатна художня стра8
тегія, ідея “зроби8це8сам” відіграє невелику роль у розвитку ширшого
соціального руху, який забезпечить відповідні тривалі зв'язки між працівни8
ками сучасного мистецтва. Більше того, такий брак спільності вказує,
настільки начебто анархістські елементи культури “зроби8це8сам” насп8
равді залишаються симптомом неоліберального прагнення до зростання
індивідуалізму, підприємництва та приватизації.

Саме тому сучасні історики мистецтва та критики Браян Голмз та Ґреґорі
Шолетт почали закликати до розвитку нових, ефективніших та історично
відповідніших типів відданих політичній ідеї художніх спільнот. У своєму
есеї під назвою “Зроби8це8сам. Геополітика: картографії мистецтва у світі”
Голмз окреслює цей розвиток так:

Невизначеність результатів, непевність того, чи ми маємо
справу з художниками чи активістами, з естетичним експе-
риментом чи політичною організацією — саме цього ми шу-
каємо… Наприкінці останнього сторіччя та на початку ново-
го надзвичайно важливе значення має те, що повільно з'яв-
ляється експериментальна територія, де художні практики,
що звільнилися від системи “галерея-журнал-музей” та рек-
ламної індустрії, можуть бути прямо пов'язані зі спробами
соціальної трансформації[11]. 

Звичайно, Голмз описує тут прояви чогось якісно нового, але важливо
усвідомлювати, як поява такої “експериментальної території” репрезентує
щось значно старше: йдеться про довгу історію працівників мистецтва та
їхню ліву боротьбу. По суті, працівник мистецтва прийшов, щоб представи8
ти сучасний та повторюваний в історії суб'єктивний спосіб дії, який можна
описати через діалектичну взаємодію між старими та новими лівими; а та8
кож між швидкоплинними моментами реформ і революцій.

ППееррееккллаадд  зз  ааннггллііййссььккооїї  ТТееттяяннии  ФФііллееввссььккооїї

10. Coalition's advocation for artists” rights
helped set the stage for the development of The
Artits” Reserved Rights Transfer and Sale
Agreement (drafted by artist Seth Sigelaub and
lawyer Bob Projansky in 1971) and later passing
of the Visual Artists Rights Act of 1990.

11. Holmes, Brian. “Do!It!Yourself Geopolitics:
Cartographies of Art in the World.” In
Collectivism after Modernism: The Art of Social
Imagination after 1945, edited by Blake Stimson
and Gregory Sholette. Minneapolis: University of
Minnesota Press, 2007, 290.

A final example of the AWC's legacy can be found in the way it contributed to the
development of alternative art practices in the United States. As a unique type of
counter8institution inspired by the New Leftist spirit of participatory democracy,
the AWC operated according to set of “do8it8yourself” (DIY) principles. Based on
the premise that self8organization can be utilized as a strategy to foster viable
modes of artistic resistance, such a concept of DIY culture has since become a
common feature of many politically motivated artistic practices.  

In fact, it seems that today, the social cohesiveness of the 1960s countercultural
generation and New Left movement has been almost completely replaced by the
independent spirit of DIY culture. While perhaps still a viable artistic strategy, the
DIY ethos does little in the way of fostering a broader social movement to provide
necessary and lasting connections amongst contemporary art workers.
Furthermore, such a lack of community may indicate the extent to which the seem8
ingly anarchistic elements of DIY culture are actually symptomatic of the Neoliberal
desires for increased individualism, entrepreneurship, and privatization. 

To this end, contemporary art historians and critics such as Brian Holmes and
Gregory Sholette have begun to call for the development of new, more effective,
and more historically appropriate types of politically committed artistic collec8
tivism. In his essay entitled, “Do8it8yourself Geopolitics: Cartographies of Art in
the World”, Holmes outlines the parameters of such possible developments as
he explains:

The indeterminacy of the results, the impossibility of
knowing whether we are dealing with artists or activists,
with aesthetic experimentation or political organizing,
is part of what is being sought ... What matters, at the
end of the last century and the beginning of this one, is
the slow emergence of an experimental territory, where
artistic practices that have gained autonomy from the
gallery-magazine-museum system and from the advertising
industry can be directly connected to attempts at social
transformation[11]. 

While of course Holmes is here describing the manifestation of something qual8
itatively new, it is important to recognize how the emergence of such an “exper8
imental territory” also represents something much older: the long history of art
workers and their leftist struggle. As such, the art worker has come to represent
a specifically modern yet historically reoccurring mode of subjectivity, one
inscribed by a dialectic interplay between old and new left; as well as between
fleeting moments of both reform and revolution.
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РРооссііййссььккіі  ііннттееллееккттууааллии
ААллєєккссааннддрр  ББііккббоовв
((ффііллооссооффссььккиийй  ффааккууллььттеетт  ММГГУУ,,
жжууррннаалл  ““ЛЛооггоосс""))
ттаа  ААллєєккссааннддрр  ДДммііттрріієєвв
((ччаассооппиисс  ““ННооввооее  ллииттееррааттууррннооее
ооббооззррееннииее""))
ппррооддооввжжииллии  ддииссккууссііюю
““ІІнншшаа  ррееввооллююццііяя””  ввииссттууппааммии
ннаа  ттееммуу  ррееввооллююццііййнниихх  ззмміінн
уу ссууссппііллььссттввіі

Найчастіше революція визначається як момент емансипації, що створює
чи реалізує можливості, котрі раніше не можна було реалізувати. Це відбу8
вається з гамором, криком, потрясіннями: не помітити цього процесу не
можна. Такими, зокрема, були революційні події 1968 року у Франції, що
уможливили легальні аборти, критичну та соціально орієнтовану пресу,
систему неурядових організацій, соціальні центри та життя в комунах, нові
освітні структури і владні інституції, міні8спідниці, вільний секс. 

Своєю чергою, “помаранчева революція” в Україні, якщо я зробив пра8
вильні висновки з дискусій із російськими колегами, засвідчила, що за
політику тут більше не вбивають. Машину насильства було зупинено,
можна стало займатися політикою як формою ненасильницької актив8
ності, відносно безпечною грою. Це — видимі наслідки “голосних рево8
люцій”. Проте ще частіше не менш вагомі зміни в суспільстві є результа8
том цілої низки тихих і непомітних зсувів, що відбуваються без гамору й
потрясінь і мало подібні на “справжню” революцію. Можна сказати, що
“голосні” революції — результат “тихої” роботи історії, в ході якої форму8
ються нові смисли, зникають і з'являються інституції, міняються мікрост8
руктури влади. Потім може початися “голосна” революція, але її може й
не відбутися — а суспільство вже змінилося.

Саме такі непомітні зсуви цікавлять мене в контексті 19508708х рр. обабіч
“залізної завіси”, що змістили межу між буржуазним і соціалістичним
суспільствами. Якщо такі зміни не фіксуються у формі одиничної події,
що запам'ятовується, можна спробувати намацати її з допомогою аналізу
звичного й нудного словника офіційної політики, що оформлює “вічний”
порядок. Упродовж ХХ століття надзвичайно показові результати демон8
струє еволюція таких понять, як “праця”, “особистість”, “гуманізм”. Якщо
аналізувати ці слова в тексті Конституцій, програмних документах партії,
в промовах генсеків і президентів та газетних статтях — можна виявити,
що політична балаканина насправді має сенс. Так, у радянській історії по8
няття “особистість” чи “гуманізм” — це ті ключові пункти, де відбивається
вся соціальна дійсність.

За 40 років (від 19208х до 19608х) у СРСР відбувається карколомний зсув
у визначенні гуманізму, а через нього й соціалізму — від мобілізаційного,
мілітаризованого поняття, що ґрунтується на ненависті та класовій бо8
ротьбі, до чогось дружелюбного й такого, що мало чим відрізняється від
буржуазного ладу.

У цьому ж проміжку в офіційній риториці відбувається не менш рішучий і
так само “тихий” зсув у контексті іншого стратегічно важливого поняття
“особистість”. Домінування “мас” і колективу над особистістю, закріплене
в 19208х, наприкінці 19508х підважено автономією особистості, розвиток
якої проголошується самоцінним. Особистість починає асоціюватися не з
підкоренням колективу, а з вільним часом, з індивідуальним добробутом
та широким асортиментом споживання.

Алєксандр Бікбов

ПРО РЕВОЛЮЦІЮ
ОСОБИСТОСТІ

RRuussssiiaann  iinntteelllleeccttuuaallss
AAlleekkssaannddrr  BBiikkbboovv  ((MMoossccooww
SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  DDeeppaarrttmmeenntt
ooff  PPhhiilloossoopphhyy,,  jjoouurrnnaall
LLooggooss))  aanndd  AAlleekkssaannddrr
DDmmiittrriieevv  ((nneewwssppaappeerr  NNoovvooiiee
lliitteerraattuurrnnooee  oobboozzrreenniiee  [[NNeeww
lliitteerraattuurree  ssuurrvveeyy]]))  ccoonnttiinn--
uueedd  tthhee  ddiissccuussssiioonn  ““TThhee
OOtthheerr  RReevvoolluuttiioonn””  bbyy
aaddddrreessssiinngg  rreevvoolluuttiioonnaarryy
cchhaannggeess  iinn  ssoocciieettyy..

Most commonly a revolution is defined as a moment of emancipation which
creates or fulfills possibilities that could not be previously realized. It happens
with noise, shouts, commotion; it is impossible not to notice its happening.
Such in particular were the revolutionary events of 1968 in France, which
enabled legal abortions, a critical and socially oriented press, a system of
NGO's, social centers and communal life, new educational structures, mini8
skirts, free sex.

In its turn the Orange Revolution in Ukraine, if I made the right conclusions from
discussions with Russian colleagues, showed that here one no longer kills for
politics. The violence machine was stopped. It became possible to be involved in
politics as a form of non8violent activity, as a relatively safe game. Those are the
visible results of the “loud revolutions”. But more often, not less important
changes in society are the results of a whole series of quiet and unnoticed shifts
that happen without noise and commotion and are very unlike the “real” revolu8
tions. One could say that the “loud” revolutions are the results of the “quiet” work
of history during which new notions are born, institutions disappear and appear,
the microstructure of government changes. Later a “loud” revolution does or does
not take place — but society has already changed.

I am specifically interested in these unnoticed shifts within the context of the
1950870s on both sides of the iron curtain which contained the boundary
between bourgeois and socialist societies. If such changes are not fixated in
the form of a single event which is remembered; it can be traced through the
analysis of the usual and boring dictionary of official politics that forms the
“eternal” order. During the twentieth century very telling results are demonstrat8
ed in the evolution of such concepts as “work / individuality / humanism”. If
these words are analyzed in the text of the constitution, party program docu8
ments, in the speeches of the general secretaries and presidents, in newspa8
per articles — one can show that the political talk is really full of meaning. Yes,
in soviet history, the notions of “individuality” or “humanism” are those key
points that reflect the whole social reality.

In the forty years between 1920s and 1960s in USSR there is a backbreaking
shift in the definition of humanism and through it also socialism 82 from a mobi8
lizing military concept founded on hatred and class struggle to something
friendly and barely different from the bourgeois order.

In this interval the official rhetoric undergoes a no less definitive and also a
“silent” shift in the context of another strategically important concept, that of the
“individual”. The dominance of “mass” and collectives over individuality,
grounded in the 1920s was at the end of 1950s upturned by the autonomy of
the individual whose development is proclaimed as valuable. Individuality
begins to be associated not with subjugation to a collective but with free time,
with individual prosperity and a wide assortment of consumption.

These processes were happening at the same time on both sides of the “iron
curtain”. Just as in USSR, in the 1950s the French government suddenly
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Ці процеси відбуваються синхронно обабіч “залізної завіси”. Так само, як
і в СРСР, у Франції 19508х років влада раптом виявляє стурбованість
індивідуальним добробутом громадян. Саме відтоді французька преса
регулярно друкує бравурні репортажі про зростання кількості французів,
що мають у своїй квартирі ванну, телевізор, холодильник. У сфері послуг
і тут, і там відбувається перехід від фордистської моделі слухняного
робітника, дисциплінованої машини, до нової моделі співробітника
підприємства, що сам зацікавлений в успіху виробництва.

Паралельно відбувається ще одна ключова зміна: якщо раніше вище
керівництво держави претендувало на пряме втручання у смислові та ор8
ганізаційні структури науки (згадаймо “мовознавця” Сталіна), то почина8
ючи з 19608х ця модель прямої політичної участі в інтелектуальному прос8
торі розчиняється в протилежній тенденції. Починають формуватися ос8
нови експертного ладу, коли політичне керівництво не втручається у ви8
робництво інтелектуальних смислів, але організовує навколо себе пояс
експертних рад, де головна роль належить Академії наук. У післявоєнний
період вчені дедалі інтенсивніше включаються в попередні наради, у
складення перспективних прогнозів і планів розвитку суспільства на 5 і 10
років, таким чином поступово інтеґруючись в апарат прийняття рішень.
Без голосних слів і потрясінь виникають певні структури, принципово
близькі до моделі європейського ліберального управління суспільством.

ППееррееккллаадд  зз  ррооссііййссььккооїї  ООллееккссііяя  РРааддииннссььккооггоо

expresses concern about the individual well8being of its citizens. From then on,
the French press regularly publishes articles on the increasing number of
French people who in their dwellings have a bath, a television, a refrigerator.
In the sphere of services both here and there a transition begins from the “Ford
model” of the obedient worker, a disciplined machine, to the new model of an
enterprise collaborator who is invested in the success of its products.

Concurrently another pivotal change takes place — if previously the higher
state authorities pretended on a direct intrusion on conceptual and organiza8
tional structures of scholarship (e.g., the “philologist” Stalin), then beginning
with 1960s this model of direct intrusion into the intellectual space dissipates
into an opposite tendency. There emerge the foundations of expert order,
whereby political authorities do not intrude into the production of intellectual
thought but organizes around itself a belt of expert counsels in which the main
role belongs to the Academy of Sciences. In the postwar period scholars more
consistently participate in preparatory deliberations, in compiling perspective
prognoses and plans for social development for five and ten years and thus
eventually integrating themselves into the apparatus of decision makers.
Without big words and commotions there emerge certain structures, essential8
ly close to the model of European liberal rule of society.
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Історія виникнення і поширення соціально8політичних ідей у певному
суспільстві невіддільна від історії суспільних інститутів, що поширюють ці
ідеї. Йдеться, перш за все, про “місця знання” — формальні (університе8
ти) чи неформальні (гуртки тощо) заклади, де народжуються та поширю8
ються ідеї.

Останніми роками, в зв'язку з інтересом до наших університетів, мене
особливо цікавить, що трапилося у невеликому за загальними соціальни8
ми мірками, але дуже насиченому інтелектуально світі російських універ8
ситетів, де в січні 1917 року професори зустрічали Новий рік під портре8
тами імператора, а в грудні того ж року чекали на Установчі збори в
розділеній імперії, під владою крайньо лівої партії, що складалася з цілко8
вито невідомих їм людей.

На початку ХХ століття система освіти в Російській імперії, за оцінками
сучасників, перебувала в перманентній кризі. Уся піраміда була вкрай
нерівномірно розподілена географічно та дуже складно влаштована
ієрархічно. Вона містила в собі безліч класових та верствових бар'єрів.
Все, що було пов'язано з соціально8політичними ідеями, перебувало під
суворим контролем та опікою влади.

Усі викладачі вищих навчальних закладів перебували на державному ут8
риманні та, виступаючи за реформу вкрай відсталої самодержавної
політичної системи, грали на руку тим революційним тенденціям, що
зрештою підривали їхній власний статус державних службовців. Усі вони
були вписані в табель про ранги та отримували гроші від критикованої ни8
ми системи. Це ілюстрація до однієї з головних проблем інтелектуально8
го життя тодішньої Росії: крайнього ступеня його одержавлення.

Студентство, котре, на відміну від європейських студентів, не встигло
обуржуазитись, несло в собі настільки потужний революційний потенціал,
що його намагалася стримувати не лише держава, але й професори. Так,
у 190581907 університети в Росії практично не працювали. Постійно відбу8
валися страйки, а коли їх не було — самі чиновники та викладачі бояли8
ся відкривати університети.

Унаслідок цього чимало молодих людей, особливо євреїв, подалося на
навчання до європейських університетів. Передова освіта і прогресивні
погляди, засвоєні на Заході, знадобилися цим людям після 1917 року, ко8
ли вони повернулися на батьківщину. За нової влади вони отримали такі
посади, на які ніколи не могли би розраховувати за старого режиму. Ця
молода поросль радикальних приват8доцентів відігравала надзвичайно
важливу роль у науковому та соціальному плані як наприкінці 19108х, так
і наприкінці 19208х років.

Як не дивно, більшовики спершу взагалі не чіпали вищу школу — зміни8
ли лише порядок доступу для всіх випускників середніх шкіл, почали
створювати спеціальні робочі факультети для вихідців із низів та скасу8

Алєксандр Дмітрієв

РЕВОЛЮЦІЯ
І «МІСЦЯ ЗНАННЯ»

The history of the emergence and spread of socio8political ideas in a certain soci8
ety is inseparable from the history of social institutions that perpetuate these
ideas. Above all and primarily it is the places of knowledge — formal (universities)
or informal (groups, etc.) institutions where ideas are born and spread.

Within the last years, in tandem with the interest in our universities, I became
particularly interested in the following question. What happened in a relatively
small (as compared with the general arena) but very saturated intellectual
world of Russian universities, where in January 1917 the professors met the
New Year under the portrait of the emperor, and by December of that year they
waited for the founding meeting in a divided empire — under the rule of an
extreme leftist group composed of people totally unknown to them?

At the beginning of the twentieth century the system of education in the
Russian Empire according to its contemporaries remained in a permanent cri8
sis. The whole pyramid was totally disproportionately geographically divided
and was organized in a very complex hierarchy. It was full of class and level
barriers. All that related to socio8political ideas was under the strict control and
stewardship of the government.

All the lecturers of higher education institutions were government supported
and in advocating reform of an extremely autocratic political system, played
into the hands of those revolutionary tendencies which actually undermined
their own status of government servants. All of them were listed in a table
according to ranks and received money from a system criticized by them. This
illustrates one of the main problems of intellectual life of Russia of that time —
its excessive state subservience.

Students who, in contrast to European students, did not manage to bour8
geoisify themselves, harbored such a strong revolutionary potential that
there were attempts to curtail it, not only by the state but also by the profes8
sors. Thus, during 1905807 for all practical purposes, the universities in
Russia did not function. There were constant strikes and when there were
none, the officials and the lecturers were afraid to open the universities.

Due to this quite a few of young people, especially Jews went to study at
European universities. Quality education and progressive views, gained in the
West, served these people well when after 1917 they returned to the home8
land. In the new regime these folks received positions for which they would
have never been considered in the old regime. This young contingent of radi8
cal private docents played a very important role in the scholarly and social
plans at the end of 1910s as well as at the end of the 1920s.

Strangely, the bolsheviks at first did not interfere with the higher schools —
they only altered the entrance requirements for all graduates of the middle
schools, began to create special vocational departments for those from the
lower classes and cancelled the distinction of professors and private docents
by making all simply lecturers.

Aleksandr Dmitriev

REVOLUTION
AND THE “PLACES
OF KNOWLEDGE”
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вали відмінності між професорами і приват8доцентами, зробивши усіх
просто викладачами.

Радикальні зміни розпочалися навесні 1921 року, коли Луначарський і
Петровський одночасно прийняли три документи. По8перше, було затве8
рджено новий склад університетів, що фактично позбавив стару профе8
суру її автономії набагато більше, ніж це було навіть за часів най8
жорсткішого засилля дореволюційного міністерства просвіти. По8друге,
створено систему Інститутів червоної професури, що мали готувати нову
поросль викладачів суспільних дисциплін. Саме тоді було закладено по8
чаток викладанню наукового комунізму, марксистської філософії та
політекономії студентам усіх вищих навчальних закладів СРСР. По8третє,
було закладено основу радикального розділення дослідницьких установ
у рамках Академії наук з одного боку та викладання, з іншого. Окремо по8
чала функціонувати система викладання, що передбачала вплив на сту8
дентів, соціальний контроль; а стару професуру зараховували до
дослідницьких інститутів, де вона тихо сидітиме в лабораторіях і не чини8
тиме ідеологічного впливу на маси.

Зрештою, вийшло так, що роки Першої світової війни та революції вияви8
лися найсприятливішими для створення нових вузів, факультетів, ка8
федр. Не було ані грошей, ані інших ресурсів, але нові заклади росли, на8
че гриби після дощу.

Крім того, слід зазначити, що в ті роки академічне середовище демонстру8
вало надзвичайну здатність до самоорганізації та відстоювання власних
прав. Академічна профспілка діяла і під час Громадянської війни, і після
неї, опираючись реформам Луначарського та Петровського. Водночас ані
1991 року, ані сьогодні нічого подібного не спостерігається.

ППееррееккллаадд  зз  ррооссііййссььккооїї  ООллееккссііяя  РРааддииннссььккооггоо

Radical changes began in the spring of 1921 when Lunacharskyi and
Petrovskyi simultaneously approved three documents. First, the universities
were reorganized and the new order actually greatly decreased the autonomy
of the old professorships, much more severely than it had even been during the
cruelest predominance of the pre8revolutionary Ministry of Education.
Secondly, there was formed a system of red professorships which trained a
new cadre of lecturers of humanitarian disciplines. At this time it became
mandatory for all students of higher educational institutions in USSR to attend
courses in communist scholarship, Marxist philosophy and political economy.
Thirdly, there was set an essentially radical division between on the one hand
research institutes within the Academy of Sciences and on the other hand
teaching. Separately a system of lecturing started functioning that targeted
impact on students and social control while the old professors were relegated
to research institutes where they were expected to quietly sit in laboratories
and not exert an ideological influence on the masses.

It turned out that the years of World War I and the revolution turned out to be
the most productive for the development of new institutions of higher learning,
departments and chairs. There was no money or other resources but the new
institutions grew as mushrooms after rainfall.

Besides that, it is important to mention that in those years the academic circles
exhibited an exemplary ability to self8organize and to protect one's own rights.
The academic trade union was active both during the civil war and afterwards
— basing itself on the reforms of Lunacharskyi and Petrovskyi. Yet, neither in
1991 nor today, do we observe something similar taking place.
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1. Поняття “звичайні” люди взято з тексту
Ненсі Беремо “Звичайні люди у надзвичайні
часи” (Nancy Bermeo, Ordinary People in
Extraordinary Times ). Я вживаю це поняття на
окреслення всіх людей, що мешкають у
певній країні й не належать до активістів,
політиків, урядовців, політичних та
економічних еліт, науковців, не заанґажовані
активно у якусь політично!економічну
організацію, і приймають рішення en masse
брати участь у “моменті” масової мобілізації.

“Помаранчева Революція”, так само як хвиля “оксамитових революцій” 1989
року та інших так званих “кольорових революцій”, що передували оксамито8
вим — це “революційний” часовий момент, а не революція per se. Це такий
момент, коли “звичайні” люди[1] починають відігравати вирішальну роль у ма8
сових протестах. У такі “революційні” моменти “звичайні” люди перестають
бути пасивними перехожими і стають активними учасниками політичних
протестів. “Звичайні” люди користуються (і приносять користь) все
сильнішому рухові активістів та об'єднанню їх із політичними та економічни8
ми елітами. Політичні й економічні еліти та соціальні організації можуть до8
помогти встановити сцену, але якраз “звичайні” люди займають на ній цент!
ральне місце поруч із відомими й не дуже активістами та політиками a la Ва8
ленса, Гавел та Ющенко. “Звичайні” люди на якийсь момент беруть на себе
роль головних гравців на місцевій, національній, регіональній чи міжна8
родній сцені. У той же час те, що відбувається, дає митцям натхнення, і во8
ни реалізовують свій творчий імпульс і таланти у публічній сфері та надиха8
ють інших на подальші протести, участь чи рефлексію, нагадуючи нам, що
все належить до сфери політики. Що більше зростає революційний імпульс,
то більше активісти й політики роблять спроб організувати та керувати про8
тестом, хоча монолітну масу “звичайних” людей стає все важче кудись спря8
мовувати. ЗМІ, зачаровані міфологією масової боротьби, перебільшують
роль участі активістів та “звичайних” людей. ЗМІ, як першоджерело та пер8
шопоширювач знання, висловлюють поспішні судження — аби відповісти на
те, хто, що, коли і чому — адже нам страшенно хочеться отримувати
відповіді на ці питання у нашу перенасичену інформацією добу. Соціологів
також надихають такі події, і вони намагаються пояснити, чому ці раніше не8
заанґажовані “звичайні” люди тепер ризикують задля колективних (і лише
потенційних) цілей, виходять із своїх домівок у публічний простір міських ву8
лиць та площ. Вони намагаються пояснити виклично політичні дії людей.
Дехто аналізує лише діяльність активістів, дехто — тільки політичні та еко8
номічні еліти, дехто оспівує та абсолютизує участь “звичайних” людей. “Ре8
волюційний момент” осмислити доволі складно. Це лише часовий момент, і
так само як ті моменти, що йому передують, він миттєвий. Головні актори
цього моменту — “звичайні” люди, але їхні дії надзвичайні. Переважно мало
хто спроможний збагнути, що між цим моментом та попередніми існує
політичний, соціальний та культурний рух, що об'єднує сцену з гримерною.
У революційний момент за умови особливого поєднання контекстуальних
факторів революційний рух виллється у масову мобілізацію.

ССттрраавваа  ппооккии  ввааррииллаассяя,,  ддооввггоо  ккииппііллаа..
ППррииййшшоовв  ччаасс,,  ббооррщщ  ггооттооввиийй..

У цьому тексті мені хотілось би висвітлити теоретичне підґрунтя, яке пояснює
поняття “революційних моментів” та з'ясовує, що “Помаранчева Революція”
була “одним моментом” масової мобілізації, пов'язаної упродовж тривалого
часу із соціальним рухом. Мета цього тексту — нагадати аналітикам, що ук8
раїнський соціальний рух та “моменти” масової мобілізації, по суті, можна по8
яснити з допомогою наявного інструментарію соціальних наук. Події, що
призвели до того, що відбулося у 2004 і після, справді відповідають

Ольга Онух

«РЕВОЛЮЦІЙНІ»
МОМЕНТИ ТА РУХИ
ЦЕНТР СЦЕНИ БЕЗ ІНСЦЕНІЗАЦІЇ

1. I take the term “ordinary” people from Nancy
Bermeo's text Ordinary People in Extraordinary
Times and understand it to mean all people who
are residents of a country but are not activists,
not politicians, not governmental workers, not
politico!economic elite, not academics, not
actively engaged in any politico!economic
organisations, who take the decision to en
masse participate in a “moment” of mass!
mobilisation

The “Orange Revolution', like the 1989 wave of “velvet revolutions” and the
other so8called “coloured revolutions” before it, is a “revolutionary” moment in
time and not a “revolution” per se. It was a moment when “ordinary” people[1]

took a lead role in mass8protest. In such “revolutionary” moments, “ordinary”
people go from being passive bystanders to active participants in the political
process. “Ordinary” people feed off of (and feed into) the increased momentum
of activist organisation and the activists” coordination with politico8economic
elite. Politico8economic elite and social movement organisations may help set
the stage for protest, but it is “ordinary” people that take centre stage along8
side these famous and infamous, activists and politicians a la Walesa, Havel
and Yushchenko. “Ordinary” people, momentarily take on the role of key play8
ers in the local, national, regional or global scene. Concurrently, artists become
inspired and use their creativity and talents in the public sphere and further
inspire protest, participation or reflection — they remind us everything is politi8
cal. As momentum grows, activists and politicians continue to attempt to stage
and manage protests, yet the monolith that is “ordinary” people becomes diffi8
cult, although not completely impossible, to direct. The media enamored with
the mythology of mass8struggle, magnifies the activists” and “ordinary” peo8
ple's participation. The media, as the initial producer and disseminator of
knowledge, makes rash judgments in order to answer the who, what, when and
why questions, that are so desperately craved in our information overload era.
Social scientists also inspired the by event, seek to explain why these previ8
ously non8engaged “ordinary” people are now taking individual risks, to
achieve collective (and only potential) gains, by stepping out of their private
homes, and into the public spaces of the city streets and squares. They seek
to explain the people's actions, so defiantly political. Some analyses focus only
on the activists, some only on the politico8economic elite, and some glorify and
absolutise the participation of the “ordinary” people. It is difficult to understand
a “revolutionary” moment'. It is only a moment in time it, but like those before
it, is momentous. The main actors are called “ordinary” people, but their
actions are extraordinary. Most of all, few are able to grasp, that between this
and previous moments of its kind, exists a political, social and cultural move8
ment, connecting the stage to the dressing room. In the “moment', under a par8
ticular mixture of contextual factors, this “movement” has come to boil over in
mass8mobilisation.

TThhee  ppoott  tthhaatt  hhaass  bbooiilleedd  oovveerr,,  hhaass  bbeeeenn  ssiimmmmeerriinngg
ffoorr  aa  lloonngg  ttiimmee..
TThhee  mmoommeenntt  hhaass  ccoommee,,  tthhee  bboorrssttcchh  iiss  rreeaaddyy..

In the text below, I present a theoretical framework elucidating the concept of
“revolutionary” moments and explicate that the “Orange Revolution” was one
“moment” of mass8mobilisation connected over time, to a social movement.
This text aims to remind analysts that Ukrainian social movement organisations
and “moments” of mass8mobilisation can in fact be explained using existing
tools of social science. The events leading up to, during and after 2004, actual8
ly support existing mainstream social movement theories which state that: pre8
existing networks of activism and collective engagement are pre8requisites for
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провідним теоріям соціального руху, за якими діяльність попередніх ак8
тивістів та колективна заанґажованість стали передумовами масових про8
тестів, масової мобілізації та мобілізації соціальних рухів, за якими йде
підйом та струс суспільства; і врешті головні рушійні сили, що пояснюють ма8
сову мобілізацію — рівень і тип взаємодії між активістами та іншими голов8
ними акторами: політичними та економічними елітами (місцевими та закор8
донними), політичними партіями та “звичайними” людьми. У цьому тексті по8
казано, що тоді, коли “Помаранчева Революція” була лише “моментом” у
часі, вона не виникла нізвідки. Соціальний рух та дії акторів8еліт, що відігра8
ли вирішальну роль у мобілізації “звичайних” людей в Україні у 2004, в основі
своїй мають довгу історію діяльності активістів. Навіть більше: цей рух та ак8
тивізм не був знищений, і хоча вважалося, що він перебуває у сплячці, ак8
тивісти все одно активні. Коли більше не існує центральної сцени, зали8
шається безперервний, хоча й менш помітний, “рух” між “моментами”. Мета
цього тексту — структурувати розмови, що точилися на симпозіумі “Рево8
люційні Моменти”, проведеному Польським Інститутом у Києві в приміщенні
Центру Сучасного Мистецтва при НаУКМА 19 грудня 2009 року.

Частина I
Що таке “Помаранчева Революція”?
"Помаранчева Революція” і надалі означатиме різне для різних людей. Її
згадуватимуть як спонтанний сплеск емоцій в українців, як незабутні ви8
бори, на яких об'єднана опозиція спромоглася на спільні дії, що підірвали
напівавторитарні тенденції режиму Кучми, як подію, здійснену акторами
ззовні та багатонаціональними молодіжними групами, або ж як ретельно
сплановану українськими активістами та неурядовими організаціями
акцію колективної мобілізації. Під час роботи фокус8групи з активістами
“Жовтої Пори”, що відбувалася у Києво8Могилянській Академії у червні
2007, виявилося, що всі учасники по8різному розуміють, що таке “Пома8
ранчева Революція”. І хоча всі ці молоді люди були рядовими членами од8
ного соціального руху, їхні особисті візії були різноманітні й навіть супе8
речливі. На індивідуальному рівні це мінятися не буде, люди матимуть
різні особисті погляди та інтерпретації подій, які вони пережили або спос8
терігали. Хоча цілком очевидно, що особистий досвід створює різні осо8
бисті реальності, завдання й мета українських студентів8політологів —
відфільтрувати ці різні реальності та спробувати пояснити події жовтня8
грудня 2004 року, таким чином, аби було легше зрозуміти перехідну
політику/політику демократизації, що має місце в Україні.

Що таке “революційний момент”?
Аби зрозуміти, що автор має на увазі під “революційними” моментами, вар8
то звернутися до класичного погляду Фукідіда на революції у тлумаченні
Тіллі та Айї. Уважне прочитання Фукідідових праць з'ясовує, що причини “ре8
волюції” — це чинники, які сьогодні ми би називали економічно8політичними
небезпеками та можливостями. Йдеться про короткі чи тривалі кризи, коли
слабкий уряд розділений на фракції прихильників різних обґрунтованих
(політичних чи економічних) інтересів (див. Aya у: Kousis, Tilly, 2005, 89). Себ8
то, класичне та тілліанське визначення “революції” слід розуміти як про8

mass8protest, that mobilisation in social movements follows waves of booms
and busts and finally that the key dynamic explaining mass8mobilisation is the
level and type of interaction between activists and other key actors: politico8eco8
nomic elite (local and foreign), political parties, social movement organisations
and “ordinary” people. This text thus highlights, that while the “Orange
Revolution” was just a “moment” in time it did not come out of no8where. The
social movement organisations and elite actors, which played crucial roles in the
mobilisation of “ordinary” people in Ukraine in 2004 are based on a long histo8
ry of activist networks. Furthermore, these networks have not since been
destroyed, and although they are perceived to be in a dormant phase, the
activist are still active. While no longer centre stage and thus, less visible, there
is continuous “movement” between the “moments'. This text aims to act as a
framing document for the conversations of “Revolutionary” Moments”
Symposium hosted by the Polish Institute in Kyiv at the Centre For
Contemporary Arts Foundation at NaUKMA on the 19th of December, 2009.

Part I 
What was the “Orange Revolution'?
The “Orange Revolution” will continue to mean different things to different peo8
ple. It will be both remembered by some as a spontaneous emotional outburst
by Ukrainians, a memorable election in which a united opposition was able to
successfully work together to undermine the Kuchma regime's semi8authoritar8
ian tendencies, an event orchestrated by external actors and multinational
youth groups, or as a detailed and planed action of collective mobilisation by
Ukrainian activists and NGOs. During a focus group with Yellow Pora activists,
conducted in Kyiv at The National University of the Mohyla Academy, in July
2007, not one participant had the same vision or understanding of what the
“Orange Revolution” was. Even though these young men where all rank and
file members of the same social movement organization, their personal per8
spectives based on their experiences where diverse and even contradictory. At
the individual level this will remain unchanged, people will have different per8
sonal views and interpretations of the events they lived through or observed.
Although it is understandable that personal experience leads to multiple per8
sonal realities, it is the job and purpose of students of Ukrainian politics to sift
through these multiple realities and attempt to explain the October8December
2004 events in a manner that will contribute to our understanding of the ongo8
ing politics of transition/democratisation in Ukraine.

What is a “revolutionary” moment'?
In order to understand what is meant by the author's use of “revolutionary”
Moments', it is useful to elucidate Thucydides” classical approach to revolu8
tions as it was explained by Tilly and Aya. A perusal of Thucydides” works can
tell us that the causes of “revolution” are what we now would call economic and
political threats and opportunities, these are momentary or prolonged crises
when vulnerable governments are divided into factions between variant vested
(economic or political) interests (see Aya in Kousis and Tilly: 2005: 89).
According to both the classical and Tillian definitions a “revolution” is better
understood as a process or phenomenon that can entail a: “revolutionary”
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цес/феномен, що може стати причиною “революційного моменту”, “рево8
люційного” результату, і/або “революційної” ситуації/моменту (Tilly, 1978). Га8
даю, що ця дефініція доволі специфічно окреслює “реальні” емпіричні мож8
ливості різних типів “революційних” подій та їхніх наслідків. “Революційний”
момент та “революційний” рух можуть існувати без “революційних”
наслідків. Навіть більше, “революціонери можуть зазнати невдачі”, наприк8
лад, “революційні” наслідки можуть мати місце без “революційної ситу8
ації/моменту, оскільки уряд може провести революцію “зверху”, “рево8
люційний” соціальний рух “може законно прийти до влади” через демокра8
тичні вибори, “революційна ситуація”, зокрема, масовий протест може відбу8
тися, але необов'язково мусить мати “революційні” наслідки, оскільки уряд в
облозі також може виграти…” (Tilly, 1978). Доволі цікаво, що без “рево8
люційного” руху (без активістів), не буває ні “революційних” моментів, ні “ре8
волюційних” результатів, оскільки і перші, і другі тягнуть за собою певні сис8
тематичні та організовані дії, координовані та керовані революційним рухом
та його активістами. Отже, якщо “революційного” руху немає (жовтої чи чор8
ної “Пори”, “Солідарності"), то “революційний” момент також не настане (ма8
сові протести, страйки, бунти), не кажучи вже про “революційні” результати,
такі як перевибори у випадку України у 2004, або ж падіння комуністичного
режиму у Чехословаччині чи Польщі.

Таким чином, у контексті політичної чи економічної кризи уряд розколюєть8
ся на фракції, що ще більше послаблює його позиції та спроможність керу8
вати. Ця слабкість позицій поглиблює політично8економічну кризу. Через за8
гострення кризи політичні еліти більш ймовірно візьмуть участь у “рево8
люційному” проекті. Крім того, самої тільки кризи та відповідних дій еліт ще
не досить. Необхідна вимога будь8якого “революційного” моменту — на8
явність “революційного” руху, а також участь “звичайних” людей.

""РРееввооллююццііййнниийй””  ццее  ммооммееннтт,,  ччии  ““ееввооллююццііййнниийй"",,
ццее  ввссььооггоо--ннаа--ввссььооггоо  ччаассооввиийй  ммооммееннтт

Частина II
Що таке “Помаранчева Революція”? 
"Помаранчева революція” була одним моментом у довготривалій та досі ак8
туальній боротьбі за демократію та розвиток України, частиною довгого
процесу демократизації суспільства, на яку працювали громадські ор8
ганізації. Завдяки яскравості цих подій, дослідники сконцентрувалися на
місяцях масових протестів (листопад8грудень 2004) і не проаналізували на8
лежним чином тих факторів, що призвели до подій 2004 року, в особливий
спосіб формуючи суспільні рухи та впливаючи на “звичайних” людей. Цей
особливий момент 2004 був прямим наслідком складного ланцюжка подій
та дій, якими керували провідні українські активісти, а також політичні
еліти, приблизно за півтора року до президентських виборів82004. Ця гру8
па провідних активістів не була чимось новим, вона з'явилася на основі по8
передніх організацій, громадської боротьби та протестів. Отже, “Помаран8
чева революція” — не перший момент масового протесту в Україні (хоча,
мабуть, найбільший і найвідоміший) і не поява колективної діяльності

movement, a “revolutionary” outcome, and/or “revolutionary” situation
[moment] (Tilly 1978). I would argue that this definition is quite nuanced as it
qualifies the “real life” empirical possibilities of multiple types of “revolutionary”
events and outcomes. A “revolutionary” moment and a “revolutionary” move8
ment can exist without a “revolutionary” outcome. Furthermore, “revolutionar8
ies can fail”, for instance a “revolutionary” outcome can take place “without a
“revolutionary” situation [moment] occurring because the government can
make a revolution from above”, a “revolutionary” social movement “can take
power legally”, through democratic elections and a “revolutionary” moment,
such as mass8protest, could take place but does not necessarily have to pre8
clude a “'revolutionary” outcome occurring because the government under
siege can win…" (Tilly 1978). Interestingly enough without a “revolutionary”
movement (without activists), neither a “revolutionary” moment nor a “revolu8
tionary” outcome can occur because they each, entail some aspect of a sys8
tematic and organised action, coordinated and administered by a movement
and its activists. Thus, if there is no “revolutionary” movement (yellow or black
Poras, Solidarity) there can be no “revolutionary” moment (mass8protests,
mass8strikes, mass8riots), let alone a “revolutionary” outcome, such as a re8run
election in the case of Ukraine in 2004, or the deposing of a communist regime
in Czechoslovakia or Poland.

Within the context of a political and or economic crisis the government is split
into two factions weakening its position and ability to govern. This weakness
exacerbates a politico8economic crisis. The acute crisis makes it more likely
that political elite will participate in the “revolutionary” project. Yet, this crisis
and elite action alone is not enough. A necessary requirement for any “revolu8
tionary” moment, is the presence of a “revolutionary” movement, as well as the
participation of “ordinary” people.

ВВee  iitt  ““rreevvoolluuttiioonnaarryy””  mmoommeenntt  oorr  ““eevvoolluuttiioonnaarryy””  mmoommeenntt,,
iitt  iiss  oonnllyy  aa  mmoommeenntt  iinn  ttiimmee

Part II
What was the “Orange Revolution”? 
The “Orange Revolution” was one moment in a long8lasting and ongoing strug8
gle for democracy and development in Ukraine, part of a long process of civil
democratisation being propelled by civic organisations. Due to its visibility, aca8
demic work has focused on the months of mass8protest (November8December
2004) and have not adequately investigated the lead up to 2004, specifically form
the perspective of social movement organizations or “ordinary” people. This par8
ticular moment was the direct product of a complicated chain of events and
actions, which have been directed by a core network of Ukrainian activists, as
well as political elite, for up to a year and half prior to the 2004 presidential elec8
tion. This network of core activists was not new but built upon a history of previ8
ous organisations, civic campaigns and protest movements. Thus, the “Orange
Revolution” is not the first moment of mass8protest Ukraine (although it may be
the largest and best known) nor is it the birth of collective action in social move8
ment organisations in Ukraine. Social movement oragnisations and the networks
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соціальних рухів. Соціальні рухи та мережі, які вони створюють, пов'язані
багаторічним досвідом, і не зникають у періоди “затишшя”. Тобто йдеться
не просто про безперервну мобілізацію та еволюцію “революційних” рухів в
Україні (включно з рухом національного визволення, дисидентським рухом
і рухами за права людини, незалежність та громадянські права), а й про те,
що в Україні з 1989 також мали місце три “революційні”, або як їх воліють
називати, “еволюційні” моменти масової мобілізації: Революція на Граніті
(1991), протести “Україна без Кучми” (2001) і Помаранчева Революція”
(2004).

Найважливіше те, що “Помаранчева революція” не була соціальним рухом,
вона була одним моментом масової мобілізації. Процеси мобілізації були
координованою спробою діяльності понад двадцяти різних соціальних
рухів, народних мас та політичних партій — всі вони відіграли різні ролі у ць8
ому процесі об'єднання. Коріння цих активістів та груп, які вони координу8
вали — у протестах 1990 та 2001 років. Всі разом вони були рухом між “По8
маранчевою” революцією та моментами, що їй передували. У 2004 існува8
ла мережа організацій активістів, що спільно (не безконфліктно і не без
труднощів) працювали, завдяки чому сформувалися різні управлінські
структури, цілі, методи та особистості. Ця мережа активістів відігравала у
просвіченні та мобілізації “звичайних” українців найрізноманітніші ролі.
Постійна заанґажованість активістів та продукування ідей у 2004, особли8
во у вересні, жовтні та листопаді, стала для “звичайних” людей сигналом
приєднатися до протестів — якраз тоді, коли їхні громадянські права були
під загрозою.

ССллооввоо  ““ррееввооллююццііяя””  ппооххооддииттьь  ввіідд  ссллоовваа  ““rreevvoollvveerr””  ——  ппоо--
ввееррттааттииссяя,,  ееввооллююццііяя  ооззннааччааєє  ееввооллююввааттии  ——  ррууххааттииссяя  ввппеерреедд,,
ввииддааєєттььссяя,,  щщоо  ммооммееннттии  ммаассооввооїї  ммооббііллііззааццііїї  ввооддннооччаасс  іі
ррееввооллююццііййнніі,,  іі  ееввооллююццііййнніі..  УУ  цціі  ммооммееннттии  ммии  ррооббииммоо  ддвваа
ккррооккии  ввппеерреедд  іі  ооддиинн  ннааззаадд..

Таким чином, питання не стільки в тому, чи існує мережа соціальної мобілі8
зації і чи вона важлива, а в тому, що спричиняє її активізацію та сприяє
політизації, і врешті8решт, у тому, як “звичайні” люди, не маючи жодного
досвіду, приєднуються до цих “моментів” масової мобілізації, і чому їхня
участь така нестабільна. Цю загадку я постійно намагаюся розгадати.

Тепер нам потрібно розібратися із визначеннями “моментів” та “рухів”.
Потрібно спробувати зрозуміти роль “звичайних” людей у цих моментах і
цих рухах. Потрібно і далі аналізувати, чи ці рухи автентичні? Чи, може,
вони інсценовані? Потрібно поставити собі питання: наскільки важлива
інсценізація, коли доходить до політичних протестів та активізму? Якщо
вона важлива, то хто інсценізатор? І Кому на цій сцені належить цент8
ральне місце?

ППееррееккллаадд  ДДззввііннккии  ММааттііяяшш
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they form are connected over time and do not disappear in periods of “quies8
cence”. Not only has there been continued mobilisation and evolution in “revolu8
tionary” movements in Ukraine (including the national liberation movement, the
dissident and human rights movement, the independence movement, and civic
rights movement) but Ukraine has also seen, since 1989, three “revolutionary', or
as some may rather call them “evolutionary” moments of mass8mobilisation: the
Revolution on the Granite (1990), the UBK protests (2001), and the “Orange
Revolution” (2004). 

Most importantly, the “Orange Revolution” was not a social movement, it was
one moment of mass8mobilisation. The mobilisation process was a coordinat8
ed effort of over 20 different social movement, grassroots and political party
organisations, all of which, played different roles in this cooperative process.
These activists and the groups they co8ordinated, had their organisational
roots in the 1990 and 2001 protest events. Together they made up the move8
ment between the “Orange Revolution” and the moments that preceded it. In
2004 there was a network of activist organisations that worked co8operatively,
but not without conflict and difficulties, resulting different management struc8
tures, objectives, methods and personalities. This network of activists played
varying roles in educating and mobilising “ordinary” Ukrainians. Their ongoing
participation and continued outreach throughout 2004, and specifically in
September, October and November, signaled for “ordinary” people to join in
the protest when they were disenfranchised. 

RReevvoolluuttiioonn  ccoommeess  ffrroomm  rreevvoollvveerr  ——  ttoo  rreettuurrnn,,  eevvoolluuttiioonn
mmeeaannss  ttoo  eevvoollvvee  ——  ttoo mmoovvee  ffoorrwwaarrdd,,  iitt  sseeeemmss  tthhaatt
mmoommeennttss  ooff  mmaassss--mmoobbiilliissaattiioonn  aarree  bbootthh,,  ““eevvoolluuttiioonnaarryy””
aanndd  ““rreevvoolluuttiioonnaarryy””  tthheessee  aarree  mmoommeennttss  wwhheenn  wwee  ttaakkee  ttwwoo
sstteeppss  ffoorrwwaarrdd  aanndd  oonnee  sstteepp  bbaacckk..

Thus, the question moves from whether social mobilisation networks exist or
are important, but rather what causes their swelling and promotes politisation
and finally, how “ordinary” peoples with no previous experience come to join in
these “moments” of mass8mobilisation and why is their participation unstable.
A puzzle I continually seek to solve.

We need to manoeuvre our explanations between “Moments” and
“Movements”. We need to seek to understand of the role of “ordinary” people”
in these moments and within these movements. We should continue to debate
if a moment is authentic? Or if it is staged?  We should ask how important is
staging, when it comes to political protest and activism? And if so then who
does the staging? and Who takes central stage?
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Наша розмова відбувається у 2009, і сьогодні про річницю революції 1989
написано тисячі слів[1]. Помаранчева Революція 2004, безперечно, була
спробою “надолужити” момент 1989. Її інспірував той самий дух “нерево8
люційної революції”, а традицію якобінської та більшовицької революцій як
катартичне насильство та мету, що виправдовує будь8які засоби, було рішу8
че відкинено на користь революції — мирного карнавалу та стратегії не8на8
сильства. Тімоті Ґартон Еш (Timothy Garton Ash) пише, що суть такого типу
революцій — бесіди за круглим столом, а не штурм Бастилії чи Зимового
Палацу (навіть якщо йдеться про віртуальну версію Ейзенштейна).
Сьогодні настав час знову поміркувати над сильними й слабкими
сторонами такої революції у контексті сумного розвитку подій в Україні
після 2004[2]. 

Почнемо із сильних аспектів:

1. не було жертв.

2. вдалося уникнути насильного втручання з боку держави.

3. використано ефективні методи уникнення “провокацій”. (На цей аспект
не було звернено достатньо уваги). Потенційним альтернативним методам
режиму (спроби застосувати силові дії, радикальний націоналізм, що мав
підбурити учасників протесту, балачки про іноземну пропаганду) було пок8
ладено край, на відміну від того, як це діялося у Білорусі в 2006.

4. “Карнавал” неймовірно збільшив кількість учасників. Помаранчева ре8
волюція мала успіх не лише тому, що безліч людей справді вийшло на ву8
лицю, а ще й через те, що це був знак, що протестувати вийшли зовсім
інші люди. Це вже не були як звичайно напівпрофесіонали, навпаки, на
вулицю вийшов “простий” народ, що також допоміг зберегти ідею нена8
сильницького і “загальнодемократичного” протесту.

Однак були й певні недоліки:

1. Натовпи все8таки були завеликі: вони створювали монолітну масу, але
такий натовп важко використати як активну силу. Після першого тижня По8
маранчевої Революції “Плану Б” так і не з'явилося. Не було жодного уяв8
лення як максимально зміцнити свої позиції, оскільки позиції влади вияви8
лися навдивовижу слабкі. У “Пори” та в інших груп якісь ідеї виникли аж у
перший вівторок (наприклад, ідея перекрити живим ланцюгом дорогу до
Банківської), будинки уряду було оточено набагато пізніше, причому це
відрізало “Пору” від центру протестів, що мали місце на Майдані.

2. Революція8як8карнавал привертає увагу ЗМІ, упродовж декількох
тижнів 2004 року слово “Україна” з'являється на перших сторінках газет,
однак Україні таки не пощастило. Розв'язка 26 грудня 2004 року цілком
пройшла повз увагу західних медій через цунамі в Південній Азії. На За8
ході період уваги медій до якихось подій напрочуд короткий.

Ендрю Вільсон
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As we are speaking in 2009, there have been thousands of words written on
the anniversary of the revolutions of 1989[1]. The Orange Revolution in 2004
was obviously Ukraine's catch8up “1989 moment”. It was inspired by the same
spirit of “non8revolutionary revolution”, and the Jacobin and Bolshevik tradi8
tions of Revolution as cathartic violence and the end8justifying8any8means
were decisively rejected in favour of revolution8as8peaceful8carnival and strate8
gic non8violence. As Timothy Garton Ash has written, the point of this type of
revolution is to sit around a round table rather than storm the Bastille or Winter
Palace (even in Eisenstein's virtual version).
But it is time to look again at the strengths and weaknesses of this approach
in the context of Ukraine's disappointing progress since 2004[2]. 

First the strengths:

1. No one was killed

2. State violence was averted

3. One aspect that has not received enough recognition is that an effective
methodology was devised for avoiding “provocations”. Potential alternative
regime narratives (violent intentions, radical nationalism inspiring the protes8
tors or foreign inspiration) were not allowed to take hold, unlike in Belarus in
2006.

4. “Carnival” vastly expanded the number of protestors. The Orange Revolution
succeeded not just because of the sheer number of people on the streets, but
because that also meant a change in the character of the demonstrators them8
selves, away from the semi8professional usual suspects and towards “ordi8
nary” folk, which also helped maintain the narrative of non8violent and “gener8
al8democratic” protest.

But there were some disadvantages.

1. The crowds were in many ways too big: they created an immovable mass,
but were difficult to use as an active force. There was no “Plan B” for the
Orange Revolution after week one; no sense of how to maximise the position
once the authorities’ position was revealed as surprisingly weak. Pora and oth8
ers had some ideas as early as the first Tuesday (such as chaining themselves
together outside Bankivs'ka), and encircled government buildings later on; but
these took them away from the heart of the protests on the Maidan.

2. Revolution8as8carnival feeds off media attention. Ukraine dominated world
headlines for weeks in 2004, but Ukraine was lucky. The denouement on 26
December 2004 was completed missed in the Western media because of the
South Asian tsunami. Particularly in the West, the media's attention span is
ridiculously short.

3. Authoritarian and semi8authoritarian regimes have also been through a

Andrew Wilson

UKRAINE 
AND THE PARADOXES
OF NON-REVOLUTIONARY REVOLUTION

110044 110055



3. Yevgeny Morozov, “How Dictators Watch us
on the Web', Prospect , випуск 165, 18
листопада 2009,
www.prospectmagazine.co.uk/2009/11/how!dic!
tators!watch!us!on!the!web/, Morozov
“Kyrgyzstan's “Analog Revolution"'
8 April 2010
http://neteffect.foreignpolicy.com/

4. Див. нову книгу Джеймса Марка
для Yale UP.

3. Авторитарним та напівавторитарним режимам також набридло вчити8
ся. Українську владу у 2004 було застигнуто зненацька, однак якщо гово8
рити про використання нових технологій, то опозиція була всього8на8всь8
ого на один крок попереду. Скажімо, Росія та Білорусь навчилися вико8
ристовувати “контрреволюційні технології” на захист власних інтересів. У
світі завдяки новим технологіям, зокрема, телефонам з камерами на8
сильницьке втручання режиму у 90% неможливе (навіть у Бірмі та Ірані).
Однак режими можуть так само легко використовувати нові технології,
щоби мобілізувати своїх прибічників та демобілізувати опозицію (так як
це відбулося у Білорусі в 2006)[3]. 

4. “Нові” революції мають два етапи: 1) протести й круглі столи. Однак,
виявилося, що Україні дуже складно поєднати перше й друге. В Україні
забагато кулуарної політики навколо круглих столів. Забагато було таєм8
них домовленостей, включно з обіцянкою не переслідувати стару
гвардію, символічним підтвердженням чого було повернення Святослава
Піскуна як прокурора, що нічого не робить, і навіть передача отруйної
чаші Росукренерго. 
Навіть у Польщі під час подій 1989 року відбувалися постійні дебати за
круглим столом. Може, комуністам зробили забагато поступок? Чи мав
рацію Валенса, порушуючи певні пункти договору[4]? 
Процеси, що відбувалися у Польщі, справді були набагато більш публічні.
Суть у тому, щоб створити сильну ідеологію під час етапу протестів, що
обмежить свободу дій представників еліт під час переговорів на другому
етапі. Помаранчева революція була надто аморфна, бажання жити у
“нормальній країні” саме по собі дуже гарне, але воно не має нічого спіль8
ного з програмою дій. Події 2004 року були передвизначені не певною
схемою, придуманою за кордоном (російська версія), а тим, що відбулося
в Україні у 2001. Ті, хто організовував Майдан, зосередилися на тому,
щоб не повторити помилок руху “Україна без Кучми”, що мав місце у 2001
(скажімо, вийти за межі традиційного вузько культурного націоналізму і
не відволікатися на провокації), але ніхто не планував і не готувався до
подій такого розмаху як у 2004.

5. Тепер переходжу до останнього пункту стосовно мистецтва (мистецтв) і
революції. І те, й інше можна дуже успішно поєднати. Однак “революційне”
мистецтво також може бути нестерпно погане. Мистецтво завжди має бути
передовсім добрим мистецтвом, забагато “ідей” завжди відволікає від за8
собів вираження. Пам'ятаю, що у 19708х у часи моєї юності, “політично свідо8
мий” рок завжди був жахливий. Я завжди був на боці мистецтва задля мис8
тецтва. Однак якщо мистецтво надто аполітичне, якщо карнавал — це все,
що відбувається під час нереволюційної революції, тоді два етапи нерево8
люційної революції не мають зв'язку між собою. Мистецтво може допомог8
ти політичним елітам залишатися у стані бойової готовності й дотримувати8
ся своїх обіцянок (влада смішного завжди дуже сильна). Мистецтво може
прикрасити момент, однак робить революцію не мистецтво.

ППееррееккллаадд  зз  ааннггллііййссььккооїї  ДДззввііннккии  ММааттііяяшш
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learning process. The Ukrainian authorities were caught off guard in 2004: the
opposition was also one step ahead of them in using new technologies. States
like Russia and Belarus have learnt how to use “counter8revolutionary technol8
ogy” to protect their interests. New technology, such as camera phones in par8
ticular, probably makes regime violence impossible in 90% of the world (it was
even difficult in Burma and Iran), but regimes can just as easily use new tech8
nologies to mobilise their own supporters and demobilise oppositions (again,
as in Belarus in 2006)[3]. 

4. The “new” revolutions come in two stages: first the protests and then the
round table. But Ukraine showed the difficulty of linking the two. Ukraine got
too much kul'uarna polityka around its round table. Too many secret deals
were made: including the non8prosecution of the old guard symbolised by the
return of Sviatoslav Piskun as a do8nothing procurator, and even the possible
transfer of the poisoned chalice of Rosukrenergo at this time. 
Even in Poland there has been constant discussion of the Round Table
process in 1989. Was too much conceded to the Communists? Was Walesa
right to break certain aspects of the agreement[4]? 
But the Polish process was more public. The trick is creating a strong narrative
in the protest phase that limits elite negotiators” freedom of action in the sec8
ond phase. The Orange Revolution was too amorphous; wanting to live in a
“normal country” is a fine aspiration but not a programme of action. The events
of 2004 were over8determined, not, as the Russian version would have it, by
some scheme that was hatched abroad, but by what happened in Ukraine in
2001. The organisers of the Maidan concentrated on not repeating the mis8
takes of the “Ukraine without Kuchma” campaign in 2001 (such as transcend8
ing the limits of traditional narrow cultural nationalism and not being side8
tracked by agents provocateurs), but nobody had planned or prepared for the
sheer scale of events in 2004.

5. Which brings me to a final point about art (the arts) and revolution. The two
can combine successfully. But “revolutionary” art can also be excruciatingly
bad. Art should always be first and foremost good art; too much “message”
always distracts from the medium. I remember when I was growing up in the
1970s, “politically conscious” rock was always dreadful; I was always on the
side of art8for8art's8sake. But if art is too apolitical, if carnival is all you have dur8
ing non8revolutionary revolution, then the two phases of non8revolutionary rev8
olution are not connected. Art can help keep the elite on its toes and to their
promises (the power of ridicule is always strong). Art can colour the moment,
but does not make revolution by itself.
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Активізм — це стратегія громадянської поведінки, що полягає в
ініціюванні і координації громадянської дії, спрямованої здебільшого про8
ти конкретних загроз і політичних сил. Позитивний активізм не часто є
політичним, він набагато краще інституціоналізований за негативний.

В українській історії було 4 періоди, коли активісти приєднувалися до
політичного процесу. Саме в моменти найбільшої напруги в суспільстві
в політику приходили люди, що задавали новий стиль громадському ру8
хові.

У 1987889 рр. націонал8демократична, екологічна і правозахисна конт8
реліта боролася з комуністичною елітою. У цей час з активістів в політи8
ку перейшли дисиденти В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко, Степан
Хмара, письменники, вчені і гуманітарні діячі, серед яких — Ігор Юх8
новський, Іван Драч, Дмитро Павличко, а також нові демократичні ак8
тивісти — Олександр Лавринович, Роман Безсмертний, Тарас Стецьків,
Ігор Гринів та багато інших. Цей етап закінчився виборами у березні
1990 року, після якого політична діяльність потрохи перетворювала лю8
дей8активістів на політиків, котрі грали вже за зовсім іншими системни8
ми правилами.

У жовтні 19908го року має місце новий спалах боротьби за українську не8
залежність. Основне протистояння закладалося між молодою студентсь8
кою елітою і старими нацдемівськими кадрами, котрі спочатку виступи8
ли, по суті, союзниками партноменклатури у консервації системи. Голо8
дування на Майдані привело в українську політику тоді ще студентів
Донія, Кириленка, Тягнибока, Уколова, Зубка, Чемериса, Каськіва. Час8
тина з них змогла приєднатися до тодішніх політичних структур, частина
прийшла в політику лише на початку 20008х, зокрема, під час акції “Ук8
раїна без Кучми”.

У грудні 2000 року настає цілковитий крах політичних утворень, спричи8
нений їхньою недієвістю та марґінальністю. Надорганізаційна “Україна
без Кучми”, куди увійшли позапартійний ГКО “За Правду”, організований
здебільшого учасниками голодування 19908го, поміжорганізаційна “Ук8
раїна без Кучми”, де найактивнішими були соціалісти й унсовці, та
політична надбудова “Форум національного порятунку”, лідером якого
була Юлія Тимошенко. Основне протистояння відбувалося на лінії “анти8
кучмісти” — влада та її сателіти. Саме цей час дав Україні людей, котрі
через 4 роки організовували Помаранчеву революцію і в політику
прийшли “професійні борці": Юрій Луценко, Андрій Шкіль, Тарас Чор8
новіл, а також політолог Микола Томенко.

Помаранчева революція82004 була втіленням гасла “всі на боротьбу з
Януковичем”, поділивши український політикум на прорежимну та анти8
режимну частини. Можна ствердити, що представники всіх трьох попе8
редніх поколінь активно включилися у боротьбу за владу. У цей час у
політику прийшли журналісти Ар'єв та Шевченко, співаки Руслана, Свя8

Остап Кривдик

ВЗАЄМОДІЯ АКТИВІЗМУ 
І ЕЛІТ
В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Interaction of Activism and Elite in the Ukrainian Political Context
Activism is a strategy of civil behavior which is based on initiating and coordi8
nating civil action. It is mainly directed against concrete threats and political
powers. Positive activism is rarely political; it is much better institutionalized
as negative.

In Ukraine's history there are four periods during which activists joined the
political process. Precisely at moments of greatest social tension the people
who entered politics initiated a new style in the civil movement.
In 1987889 national democrats, ecology and human rights counter8elite fought
with the communist elite. In those years the activists who turned politics
included dissidents Viacheslav Chornovil, Levko Lukianenko, Stepan Khmara,
writers, scholars and humanitarian workers such as Ihor Yukhnovskyi, Ivan
Drach, Dmytro Pavlychko as well as new democratic activists Oleksander
Lavrynovych, Roman Bezsmertnyi, Taras Stetskiv, Ihor Hryniv and many oth8
ers. The period ended with the March 1990 elections after which political
activity slowly transformed the people activists into politicians who played
according to totally different rules of the system. 

October 1990 saw the new enkindling of the struggle for Ukrainian independ8
ence. The basic opposition was composed of a young student elite and the
old national democratic cadres, who in the beginning at first essentially
declared their alliance with the party nomenclature in the interest of conserv8
ing the system. The hunger strike on the Maidan brought into Ukrainian poli8
tics then still students Doniy, Kyrylenko, Tiahnybok, Ukolov, Zubka,
Chemerys, Kaskiv. Some of them could join existing structures; some of them
became activists at the beginning of the 2000s, especially during the Ukraina
bez Kuchmy [Ukraine without Kuchma] movement.

December 2000 began with the full demise of the political groupings, their
inactivity and marginality. The national organization Ukraina bez Kuchmy,
which united in it the non8party HKO Za Pravdu [Civic Committee for
Resistance For Truth], organized mostly by the participants of the 1990
hunger strike, the multi8party Ukraina bez Kuchmy whose most prominent
activists were socialists and members of UNSO movement [Ukrainian
National Self8Defence] and the political superstructure Forum natsionalnoho
poriatunku [National Rescue Forum] led by Yulia Tymoshenko. The basic
protest focused on “anti8Kuchma” — the ruling authority and its satellites. This
marked a time that gave Ukraine people who four years later organized the
Orange Revolution. It was then that “professional fighters” Yuriy Lutsenko,
Andriy Shkil, Taras Chornovil and the pollitical scientist Mykola Tomenko
entered politics.

The 2004 Orange Revolution embodied the slogan “All against Yanukovych”
and divided the Ukrainian politico into sides namely, pro8regime versus anti8
regime. One can state that the representatives of all three former generations
actively joined in the struggle for power. Among those who entered politics at
this time were the journalists Ariev and Shevchenko, singers Ruslana,
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тослав Вакарчук та Оксана Білозір. Завдяки цьому етапу змогли ре8
алізувати свої політичні амбіції давні політичні діячі Олесь Доній і Вла8
дислав Каськів.

Можна ствердити, що з погляду тактики активізм після кожної з цих
акцій зазнавав поразки. Вигорання активістів, спричинене неспланова8
ною і неінституційною, а отже, виснажливою та неефективною діяль8
ністю програвало системності політичної еліти, котра, незважаючи на на8
багато слабшу вмотивованість і єдність, працювала цілеспрямованіше і
стабільніше. Активізм перебував у ґеттовій ніші опозиційності, хронічно
страждаючи на опозиційність, брак конструктиву і власну безальтерна8
тивність, що не давало йому, конкуруючи, вдосконалюватися. Крім того,
верхівка активістів при першій же нагоді інтеґрувалася у владу, покида8
ючи старі структури, і часто перетравлювалася Системою аж настільки,
що починала боротися з своїми колишніми побратимами.

Помаранчева революція народила еліту “Пори”, котра, як на мене, ще не
раз відіграє певну роль в українській політиці. На даний момент тільки
декілька з цих людей досягли політичного успіху. Серед них — Владис8
лав Каськів, котрий став народним депутатом, декілька осіб (Михайло
Свистович, Олександр Солонтай, Ігор Гузь) стали депутатами обласних
рад; Володимир В'ятрович очолив головний архів СБУ, а його дружина
Ярина керує апаратом міністра освіти Івана Вакарчука. Андрій Юсов є
віднедавна головою департаменту молодіжної політики Одеської міськ8
ради.

На мою думку, стилі поведінки активістів і політиків відрізняються між со8
бою так само, як стилі вуличного театру і кіно. В активізмі — постійна при8
сутність на сцені, дія тут і тепер, жорстка драматична лінія і необхідність
постійно тримати напругу і увагу. В політиці увага забезпечена обмежен8
ням поля зору, численними гравцями “другого плану” і спецефектами,
можливістю знімати, дознімати і перезнімати незліченну кількість дублів.
Тому, міняючи активізм на політику, діяч автоматично міняє стиль по8
ведінки і світогляд, покидаючи своє попереднє середовище.

Sviatoslav Vakarchuk and Oksana Bilozir; this era also permitted the realiza8
tion of political ambitions of the old activists Doniy and Kaskiv.

One can surmise that after each of these actions tactically activism lost. The
burnout of activists, caused by the unplanned and non8institutionalized and
therefore exhausting and ineffective activity lost to the systematic acts of the
political elite, which in spite of their much weaker motivation and unity, worked
in a more focused and stable manner. Activism remained in the ghetto niche
of opposition, chronically suffering from opposition, lack of a design and its
own lack of alternatives which in the competition did not permit it to improve
itself. Besides that, the leading activists at the first opportunity integrated into
the government abandoning the old structures and often becoming glut8
tonized by the System to such a degree that they begin to struggle against
their former allies.

The Orange Revolution gave birth to the elite Pora [Now is the Time] which in
my opinion continues to play a certain role in Ukrainian politics. Presently only
some of its members have achieved success in politics. Vladyslav Kaskiv
became a national deputy, others (Mykhailo Svystovych, Oleksandr Solontay,
Ihor Huz) became regional deputies. Volodymyr Viatrovych headed the main
archive of SBU and his wife Yaryna administered the office of the Minister of
Education Ivan Vakarchuk. Andriy Yusov was recently placed in charge of the
Department of Youth Politics of Odesa City Council.

In my opinion behavior styles of activists and politicians differ from each other
just as the styles of street theater versus movies. In activism there is a con8
stant presence on the stage, action here and no, a tough dramatic boundary
and the indispensable necessity to always be strained and attentive. In poli8
tics attention is circumscribed by a narrower viewpoint, many “secondary”
players and special effects, the possibility of filming, editing and redoing end8
less number of copies. Therefore, in switching from activism to politics, the
person automatically changes one's behavior style and viewpoint — abandon8
ing one's former environment.

TTrraannssllaatteedd  bbyy  WWaawwaa  BBaacczzyynnsskkyyjj
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Відображення подій Помаранчевої революції у західних медіях рясніло
порівняннями з оксамитовими революціями 1989 року у Центральній
Європі. У академічній спільноті — навпаки, у висвітленні тематики ма8
сової мобілізації України домінувала так звана теорія “зараження” та ди8
фузії ідей: мовляв, Помаранчеву революцію слід розуміти як сильнішу
“хвилю” кольорових революцій, і тому її не можна пояснювати незалеж8
но від подій у Грузії 2003 та Сербії 2000. Крайня версія “теорії заражен8
ня” — аргумент на підтвердження думки, що Помаранчева революція
ніколи не відбулася би без революцій8попередниць.

За наступні п'ять років “теорію зараження” не раз піддавали сумніву і
цілком слушно. Мета цього тексту подвійна: по8перше, розглянути ос8
новні аргументи дискусій, що точилися у західних академічних колах
щодо ролі дифузії ідей у масовій мобілізації в Україні; по8друге, дати ко8
роткий огляд можливих способів структуризації та чіткого окреслення
того, як ми загалом розуміємо дифузію ідей та масову мобілізацію, і як
це співвідноситься із ситуацією в Україні.

Оскільки ключова метафора наших міркувань — революція як драма
(що дуже доречно), дозвольте мені розпочати з постановки проблеми як
такої.

Одна з важливих ознак драми, чи будь8якого твору для театру — на8
явність сценарію, себто сюжет не розгортається довільно, а записаний і
структурований завчасно.
У кольорових революціях саме важливість “сценарію” є ключовим пунк8
том “теорії зараження”. Йдеться про наявність “загальної моделі зміни
діючого режиму”, яку придумали активісти сербського “Отпору” у 2000,
у 2003 вона перекочувала до Грузії, а в 2004 її було використано в Ук8
раїні та Киргизстані. Поширювали її активісти8ветерани громадянсько8
го суспільства, що готували нову когорту революціонерів.

Сам сценарій передбачає єдність опозиційних сил, загальнонаціональ8
ну передвиборну кампанію мобілізації, яку очолюють радикальні нена8
сильницькі молодіжні рухи, моніторинг виборів та викриття фаль8
сифікацій, що викличе масові протести. У цій інтерпретації драма Пома8
ранчевої революції — звичайнісінький повтор революції у Сербії, тільки
поставленої в іншому театрі, перед іншою аудиторією, з іншими актора8
ми, мовою та декораціями, але — за тим самим сценарієм.

Однак, з певного погляду, це доволі спрощений та редукціоністський
підхід до проблеми масової мобілізації в Україні: він означає, що причи8
ни Помаранчевих подій слід шукати у загальніших тенденціях та дифузії
ідей — і не лише в самій Україні.

Якщо суть у тому, яка причинно8наслідкова роль належить внутрішнім
(структурним) факторам, таким як слабкість та непопулярність
кучмівського режиму, дискредитованого справою Ґонґадзе? А як бути з

Міхал Сімечка

ЗАРАЖЕННЯ РЕГІОНІВ
ТА СОЦІАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ
В УКРАЇНІ

The reflection of Orange revolution in the Western media was full of compar8
isons with the 1989 Velvet revolutions in Central Europe. In the academic
community, by contrast, one of the dominant narratives of Ukraine's mass
mobilization was the so8called “contagion” or diffusion” thesis: the notion that
the Orange revolution needs to be understood as part of a larger “wave” of
“coloured revolutions”, and thus cannot be explained independently of the
events in Georgia in 2003 and Serbia in 2000. An extreme version of the
“contagion thesis” is the argument that without prior revolutions, the Orange
one would never have occurred.  

Five years on, the “contagion thesis” is increasingly questioned, and rightly
so. The purpose of this comment is twofold: first, to review the main argu8
ments contained in the Western academic debate over the role of diffusion in
mass mobilization in Ukraine; and second, to sketch some possible ways to
structure and clarify our thinking about diffusion and mass mobilization more
generally, and how that applies to the case of Ukraine.

Since the notion of a revolution as a drama has been — very appropriately
— chosen as the organizing metaphor of our discussion, let me start by fram8
ing the problem as such. 

One important attribute of a drama, or any piece of theatre, is that it is usu8
ally “scripted”, i.e. plot does not unfold randomly but is written and structured
in advance. 
It is precisely the emphasis on “script” which is at the core of the “contagion
thesis” in coloured revolutions. It is the notion that a “generic model of elec8
toral regime change” exists: invented by Otpor activists in Serbia in 2000, it
travelled to Georgia in 2003, and was later applied in Ukraine 2004, and
Kyrgyzstan. It was diffused by veteran civil society activists who trained the
next cohort of revolutionaries. 

The script itself entails unity of the opposition forces, a nationwide pre8elec8
tion mobilization campaign led by a radical non8violent youth movement,
monitoring of elections and the exposure of fraud, which will trigger mass
protest. In this interpretation, the drama of the Orange revolution was a mere
re8run of the Serbian one: performed in a different theatre, in front of a differ8
ent audience, with different actors, language and settings, but according to
the same script. 

Yet, at some level, it is a rather crude and reductionist way of looking at mass
mobilization in Ukraine: it means that causes of the Orange regional are to
be found exclusively in the wider regional trends and diffusion — and not in
Ukraine itself. 

If that is the case, what causal role should be ascribed to domestic (structur8
al) factors, such as the weakness and unpopularity of the Kuchma regime
discredited by the Gongadze affair? What about the oligarchs and their
power games? What about the ethos of civic nationalism and European
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олігархами та їхніми іграми з позиції сильного? Як бути з етосом грома8
дянського націоналізму та Європейським вибором українського наро8
ду? А як з життєво важливою роллю вільних медій чи з десятилітньою
боротьбою та розвитком структур і мережі громадянського суспільства?
Як бути з тими уроками, які отримали активісти після численних попе8
редніх протестів, на кшталт “Україна без Кучми”?

У цілому, важко собі уявити, що незабутні події Помаранчевої революції
залежали від прецеденту невеликого сусіда на зразок Грузії або від
діяльності жменьки сербських активістів.

З іншого боку, якщо вважати, що першорядну роль відіграли все8таки
специфічні “українські” чинники, слід пояснити, чому сербська, гру8
зинська та українська революції розгорталися у майже ідентичний
спосіб і за дуже короткий часовий проміжок.

Перед нами — класичний приклад дилеми, яку у соціальних науках на8
зивають ґальтонівською проблемою просторово8часової автокореляції.
Сер Френсіс Ґальтон, британський антрополог 19 століття, блискуче
розкритикував висновки своїх колег про зв'язок між шлюбним правом
та спадковістю у племінних культурах, виходячи із того, що цей зв'язок
може бути результатом контактів між даними культурами.

У теорії, ґальтонівська проблема має два “ідеальних” вирішення, причо8
му кожне з них репрезентує протилежну роль часового континууму.
Перше — це екстремальна версія “теорії дифузії ідей”, згідно з якою
різні масові протести цілковито залежать одне від одного, тобто рево8
люція в одній країні прямо викликана і визначена прикладом мобілізації
в іншій країні.

Друге вирішення — чисто функціоналістське — коли революційні мо8
менти у Сербії, Грузії та Україні цілком незалежні одне від одного, при8
чина їх — суто внутрішні фактори, і вже так трапилося, що мобілізація
в різних країнах виглядає дуже подібно — з огляду на схожі слабкі міс8
ця системи агонізуючих посткомуністичних режимів, — отож, демокра8
тичні активісти та лідери опозиції керуються подібними мотивами і не8
залежно одне від одного роблять подібні вибори щодо мети та засобів.

Насправді, звичайно, в обидва ці варіанти важко повірити. Однак,
найскладніше — зрозуміти причинно8наслідковий зв'язок між локальни8
ми чинниками в Україні (наприклад, еволюція відносин між різними
гілками влади, національна ідентичність, розвиток громадянського
суспільства і т.п.) і впливом зовнішніх ідей та їх дифузії.

Як же найнакраще розглядати цей зв'язок? Дозволю собі запропонува8
ти дві можливості.

По8перше, слід деконструювати ті чинники, що значною мірою можуть

choice of the Ukrainian people? What about the vital role of free media, or
the decade8long struggles and development of civil society structures and
networks? What about the lessons activists had learned from many previous
protests, such as “Ukraine Without Kuchma”? 

All in all, it is difficult to imagine that the momentous events of the Orange
revolution hinged on a precedent of a small neighbour like Georgia or the
presence of a handful of Serbian activists.

On the other hand, if one assigns primacy to specific “Ukrainian” factors, one
needs to explain why the Serbian, Georgian and Ukrainian revolutions
unfolded in an almost identical fashion, and within a very short time8span. 

We are faced with a classical example of a dilemma known in the social sci8
ences as the Galton's problem of spatial and temporal autocorrelation. It is
named after Sir Francis Galton, a 19th British anthropologist who famously
questioned a colleague's findings about the relationship between marriage
laws and descent patterns in tribal cultures, on the grounds that it may be a
result of contacts between cultures in the sample. 

In theory, two “ideal8type” solutions exist to Galton's problem, each repre8
senting an opposite pole of a continuum. One solution is the extreme version
of the “diffusion thesis”, in which instances of mass protests are fully interde8
pendent, i.e. a revolution in a one country directly trigged and determined the
pattern of mobilization in another country.

The other solution — a purely functionalist one — is one in which the revolu8
tionary moments in Serbia, Georgia and Ukraine are fully independent of
each other, and produced by entirely domestic factors, and it just happened
that patterns of mobilization assumed a similar form, for example because
the similar systemic vulnerabilities of the outgoing post8communist regimes
engendered similar sets of incentives for democratic activists and opposition
leaders, who — independently of each other — made similar choices about
instruments and objectives. 

In reality, of course, both of these statements are implausible. Therefore, the
crux of the problem is to understand the causal interaction between local
Ukrainian factors (such as evolution of power relations, national identity,
development of civil society etc.) and the influence of external ideas and dif8
fusion. 

What is the best way to think about this interaction? Let me propose two sug8
gestions. 

First, it is important to deconstruct what can meaningfully be transferred or
“diffused”, and isolate it from factors that are unambiguously endogenous to
Ukrainian politics or society. For example, one of the key components of the
travelling “regime change model” is the formation of a broad8based opposi8
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бути передані чи “піддані дифузії”, ізолювавши їх від чинників, що од8
нозначно внутрішньо зумовлені політичною чи соціальною українською
специфікою. Скажімо, один з ключових складників мандрівки “моделі
зміни режимів” — утворення перед виборами всезагального опо8
зиційного блоку.
Однак, якщо придивитися ближче, видається, що опозицію не так легко
об'єднати, передаючи певні ідеї з однієї країни в іншу через демократію
та молодих активістів. Навпаки, утворення блоку об'єднаної опозиції —
це передовсім завдання внутрішніх (у нашому випадку — українських)
еліт, що змагаються між собою та їхньої довготривалої еволюції.
Отож, замість говорити про дифузію усього “сценарію” чи моделі зміни
режиму, доцільніше буде сконцентруватися на практичних уроках та
стратегіях мобілізації, які українські активісти винесли із прикладів
Сербії та Словаччини: як залучити молодь, як організувати якийсь рух,
як вести міжнародні відносини, які гасла чи театральні вистави або жар8
ти спрацьовують, і тому подібне.

По8друге, важливо розуміти взаємодію внутрішнього середовища та ди8
фузію стратегій мобілізації не лише як зв'язок, що розвивається в одно8
му напрямку. Можливо, головна проблема “теорії дифузії ідей” — те, що
фактор впливу сприймається виключно як зовнішня змінна, що позна8
чається на внутрішньому (українському) просторі. У випадку України,
прецедент сербської та грузинської революцій та значення засвоєних
уроків збільшили ймовірність зміни політичного режиму.

Однак насправді причинні зв'язки можуть спрацювати з точністю до
навпаки. Лише після політичних змін (себто коли один режим втрачає
довіру, тоді опозиція об'єднує сили і громадянське суспільство розви8
вається як слід) в Україні помітили, що сербський та грузинський прик8
лади мають сенс, і почали засвоювати уроки революційних моментів.
Коротше кажучи, зростання ймовірності зміни режиму в Україні (або,
висловлюючись мовою теорії суспільних рухів, розвиток “політичних
можливостей” мобілізації) збільшило сприйнятливість місцевих ак8
тивістів до уроків Сербії та Грузії.

Однак, вся суть не у розвитку політичних можливостей per se. Вони мо8
жуть або не можуть стати поштовхом до мобілізації. Проте, у строгому
сенсі цього поняття, немає невідворотних причин на те, щоб українська
молодь та активісти8демократи мали реагувати на ширші можливості
(себто на слабкість кучмівського режиму та створення об'єднаної опо8
зиції перед виборами), обираючи ті самі стратегії, які обрали їхні попе8
редники у Сербії та Грузії. Зрештою, всі три країни, а також соціальні та
політичні виклики, перед якими вони опиняються, у багатьох аспектах
дуже відрізняються одне від одного.

Незважаючи на численні відмінності становища Сербії за Мілошевича,
Грузії за Шеварднадзе та України за Кучми, ці становища викликали
подібні реакції та спонуки до колективних антирежимних акцій. Це пояс8

tion bloc ahead of the elections. 
However, upon close inspection, it seems that opposition unity is not some8
thing that could be easily transferred from one country to another by democ8
racy and youth activists. Rather, the formation of a unified opposition bloc is
primarily a function of domestic (in this case Ukrainian) elite contestation and
its long8term evolution.
Therefore, instead of talking about a diffusion of a wholesale “script” or model
of regime change, it is more useful to focus on practical lessons and mobi8
lization tactics that had been learned by Ukrainian activists from the Serbian
(and Slovak) examples: how to engage the youth, how to set up movement
organization, how to run PR, what slogans or theatre performances or jokes
work, and the like. 

Second, it is important to see the interplay of domestic context and the diffu8
sion of mobilization strategies not as a purely uni8directional relationship.
Perhaps the main problem with the “diffusion thesis” is that it treats contagion
exclusively as an external variable that affected the domestic (Ukrainian)
realm. In this story, the precedents of Serbian or Georgian revolutions, and
the import of lessons thus learned, increased the likelihood of regime in
Ukraine. 

In reality, however, causality may have worked the other way around. It was
only after political change in Ukraine became seen as possible (i.e. once the
regime lost credibility, once opposition appeared united, and civil society
became sufficiently developed) that Serbian and Georgian examples became
relevant, and the lessons from of revolutionary moments started to be
learned. 

In short, increased likelihood of regime change in Ukraine (or, in the lan8
guage of social movement theory, expansion in “political opportunities” for
mobilization) increased the receptiveness of local activists to diffusion of les8
sons from Serbia or Georgia. 

The key point, however, lies not in the expansion of political opportunities per
se. This may, or may not, trigger mobilization. Yet, strictly speaking, there is
no inherent reason why Ukrainian youth and democracy activists should
respond to expanded opportunities (e.g. weakness of Kuchma's regime and
emerging opposition unity ahead of elections) by adopting similar strategies
as their forerunners in Serbia and Georgia. After all, the three countries
themselves, and their societal and political challenges, are different in many
aspects. 

Despite the various contextual differences between Milosevic's Serbia,
Shevardnadze's Georgia and Kuchma's Ukraine, they engendered similar
incentives and constrains for anti8regime collective action. This is because all
three belonged to what political scientist call “hybrid regimes” that combine
democratic institutions — such as elections — with authoritarian practices.
However, such regimes are inherently unstable because, despite the use of
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нюється тим, що у всіх трьох країнах існували, як кажуть політологи,
“гібридні режими” — себто режими, що поєднують демократичні інсти8
туції (наприклад, вибори) з авторитарними практиками. Однак, такі ре8
жими неминуче нестабільні, оскільки, хоча вони і вдаються до автори8
тарних засобів контролю громадського життя, вони залежать від
леґітимності виборів. Зловживання на виборах допустимі, однак їх не
можна повністю сфальсифікувати; вибори нечесні, але боротьба між
кандидатами все одно існує, отже, вони можуть видатися леґітимними.
Отож, гібридні режими завжди дуже вразливі перед виборами. Що біль8
ше усвідомлюється слабкість режиму незадовго до виборів (себто, коли
актуальні лідери непопулярні і скомпрометовані), то більша ймовірність
того, що опозиційні партії подолають внутрішні чвари та об'єднаються
проти діючої влади. Коли починає діяти динаміка такого поділу, лідери
гібридних режимів мусять вдаватися до масових фальсифікацій ви8
борів, що, у свою чергу, може викликати масові протести.

"Гібридні” режими Мілошевича, Шеварнадзе та Кучми у цілому мали од8
накові слабкі місця, тому активісти, що виступили проти режиму перед
критичними виборами 2002, 2004 та 2004, опинилися перед подібними
“структурами політичних можливостей": дискредитована діюча влада та
рішуча об'єднана опозиція. Таким чином, опозиціонери усвідомили, що
подібна форма мобілізації (якщо здійснювати її ефективно) може викли8
кати подібну динаміку падіння режиму як у Сербії чи в Грузії, незважа8
ючи на відмінності становища кожної з трьох країн.

Якщо розуміти причинні зв'язки між структурними змінними та ди8
фузією таким чином, як же тоді інтерпретувати вплив “Отпору” на фор8
мування й діяльність “Пори”?
Очевидно, це не єдиний випадок, коли українські активісти зненацька
отримали сценарій як робити революцію. По суті, вони знали про досвід
“Отпору” ще з 2001, коли впав режим Мілошевича, знали про семінари,
які активісти “Отпору” проводили по країні. Громадянські лідери у Києві
якраз перед президентськими виборами також знали про досвід сло8
вацької кампанії OK898 1999 року.
Проте тільки у 2003 стало зрозуміло, що всезагальний союз проти Куч8
ми буде створено перед президентськими виборами, отож після кількох
акцій протесту опозиційні групи вже були належним чином організовані
— себто стратегії “Отпору” та словаків таки виявилися корисними для ук8
раїнських активістів. Іншими словами, як тільки політичні можливості
розширилися, раптом виявилося, що використання цих стратегій має
сенс, оскільки здавалося, що Україна може піти шляхом Сербії чи Сло8
ваччини. У 2001 це взагалі не було зрозуміло. Отож, у внутрішній
політиці відбулася еволюція та збільшилися шанси на зміну режиму, а
відповідно, стали важливі стратегії мобілізації — і аж ніяк не навпаки.

Ґрунтом для утворення рухів Чорної та Жовтої “Пори” стала взаємодія
розширених можливостей мобілізації, добре розвинений рух активістів
та готовність сприйняти зовнішні ідеї.

authoritarian means to control public life, they rely on electoral legitimacy.
Elections are abused, but not completely fake; they are unfair, but competi8
tive enough to look legitimate. Hence, hybrid regimes are always most vul8
nerable toward the end of the election cycle. The greater the perception of
regime weakness ahead of elections (e.g. when incumbent leaders is unpop8
ular and discredited), the greater the likelihood that opposition parties will
overcome their internal squabbles and unite against the incumbent. Once
this polarizing dynamics gets under way, power holders in hybrid regimes
have to resort to massive electoral fraud, which, in turn, can trigger mass
protests. 

Milosevic's, Shevardnadze's and Kuchma's “hybrid” regimes had precisely
these systemic vulnerabilities in common — and, therefore, the anti8regime
activists faced common “structures of political opportunities” before the criti8
cal elections in 2002, 2004 and 2004, respectively: a discredited incumbent
and a determined and united opposition. As a result, they realized that simi8
lar format of mobilization — if executed efficiently — can trigger similar
dynamics of regime collapse as in Serbia or Georgia, despite the contextual
differences between the countries. 

If the casual relationship between structural variables and diffusion is under8
stood this way, how shall one interpret the story of Otpor's influence on the
formation and campaign of Pora?
Clearly, it is not one in which the Ukrainian activists suddenly received a
script on how to perform a revolution. In fact, they had been familiar with the
Otpor experience ever since the fall of Milosevic in 2001, with Otpor activists
running seminars across the country. The experience of Slovak OK98 cam8
paign as was communicated to civic leaders in Kiev soon as 1999, even
before presidential elections. 
But it was not until 2003 — when it became clear that a broad8based anti8
Kuchma alliance would be formed ahead of the presidential elections, and
Ukrainian groups became sufficiently organized after several rounds of
protests — that activists made use of the strategies advocated by Otpor and
the Slovaks. In other words, once political opportunity expanded, it suddenly
made sense to apply these strategies as it seemed possible that Ukraine may
follow the path of Serbia or Slovakia. This was not at all clear in 2001. Hence,
it was evolution of domestic politics and the increased prospects of regime
change that made the import of mobilization techniques consequential —
and not the other way around. 

It was the interaction of expanded opportunities of mobilization, well8devel8
oped activist networks, and receptiveness to outside ideas that had created
the backdrop for the rise of Black and Yellow Pora movements. 

To return to the initial metaphor, this interpretation suggests that the
Ukrainian revolutionary drama was not pre8determined and scripted. Rather,
it was uncertain and open8ended. 
Yet its actors (that is, democracy and youth activists) were intimately familiar
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Повертаючися до початкової метафори, ця інтерпретація означає, що
драма української революції не мала наперед визначеного сценарію.
Перебіг подій радше був невизначений, у ньому можливі були зміни.
Однак актори революції (себто демократи та молоді активісти) були ду8
же добре ознайомлені з іншими виставами на цю тему: або тому, що во8
ни самі в них грали, або тому, що бачили їх в інших театрах. А оскільки
сюжети цієї драми обмежені (як кажуть, Шекспір уже все написав), бу8
ло цілком ймовірно, що в якийсь момент українська революція нагаду8
ватиме драму, яку вони вже дивилися чи в якій грали. З цього моменту,
українці присвоювали собі ролі — розвиток подій — із знайомих драм
сербської та грузинської революцій. Вони грали дуже точно — адже
ставки були дуже високі, а майбутнє революції у власному просторі —
непевне і неясне.

Ця динаміка (а не те, що активісти читали той самий сербський сцена8
рій) пояснює подібні моделі мобілізації під час кольорових революцій.

ППееррееккллаадд  зз  ааннггллііййссььккооїї  ДДззввііннккии  ММааттііяяшш

with other plays: either because they have played in them, or because they
have seen them in other theatres. And since there is only a definite number
of drama plots (as they say, everything is in Shakespeare), it was quite like8
ly that at some point it would start to resemble a drama they have already
seen or played in. From that point on, the Ukrainians assumed the roles —
the lines — from those familiar dramas of Serbian or Georgian revolutions.
They did so precisely because the stakes were high and the future of their
own revolutionary events uncertain and open8ended.

This dynamic — rather than the notion of activists reading the same Serbian
script — accounts for the similar patterns of mobilization in coloured revolu8
tions.
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ЗМІ нерідко опиняють-
ся у центрі боротьби
за владу. Тим більше
— під час рево-
люційних моментів, на
кшталт тих, що мали
місце в Україні в
останні десятиліття.
Більшість із нас пе-
реконані, що ЗМІ ма-
ють величезний вплив,
ми рідко замислюємося
над тим, як вони
функціонують, і на
чому базується їхня
влада. Цей текст,
аналізуючи становище
ЗМІ під час рево-
люційних моментів в
Україні у 1991 та
2004 роках, пропонує
новий підхід до ос-
мислення влади ЗМІ —
вони розглядаються як
місце, де відбуваєть-
ся боротьба за владу.

ККЛЛЮЮЧЧООВВІІ  ССЛЛООВВАА::
УУккррааїїннаа,,  ЗЗММІІ,,  ввллааддаа,,
ррееввооллююццііяя..

Конвенційний підхід до влади ЗМІ
ЗМІ можна розглядати двояко — йдеться про осмислення того, що таке
процес і практика комунікації. Перший передбачає трактування ЗМІ як
політики, другий — як культури. (McQuail, 2000). В основі першого підходу
лежить ідея переміщення — повідомлення чи значення через ЗМІ пе8
реміщаються з одного місця чи ракурсу в інше. Ця теорія зветься
трансмісійна модель комунікацій і передбачає, що комунікація складаєть8
ся з трьох основних компонентів: того, хто надсилає повідомлення, того,
хто його передає і того, хто отримує. Другий підхід базується на ідеї про8
дукування спільної культури. Тут поняття комунікації тісно пов'язане з по8
няттям спільноти. “Комунікація — це процес, через який члени окремої
спільноти пов'язані між собою” (Grossberg, 2006). Ця модель, що зветься
“культурна модель комунікації” означає, що всі ми живемо у полі спільної
культури — фундаменту, на якому будується комунікація. Таким чином, із
влади ЗМІ випливають два цілком відмінні погляди.

Однак домінує трансмісійна модель, що трактує ЗМІ інструментально.
ЗМІ розглядаються як потужний інструмент, “механізм8посередник”, який
використовують інші могутні інституції: уряд, корпорації, культурні еліти і
т. п. для боротьби за владу та вплив. Назагал вважається, що контроль
над відправником (повідомленням) та посередником дає змогу впливати
на того, хто отримує повідомлення. У своєму фундаментальному
дослідженні про мережі сучасного суспільства Мануель Кастелз пише: “у
просторі прискореної інформації, людських та фінансових потоків для
всіх соціальних акцій медіа портал стає все важливіший, причому самі
ЗМІ влади як такої не мають” (Castells, 1997). Такі погляди вперше з'яви8
лися після І Світової Війни та були популяризовані у 19208х рр. політоло8
гами, зокрема Вальтером Ліпманом (1932). Ленін та більшовики також бу8
ли прибічниками цієї позиції, вважаючи, що для того, аби переформува8
ти суспільство, вони мусять контролювати ЗМІ (Ленін, 1972). Згодом ці
ідеї впливали на розвиток інших теорій та стали основною опорою теорії
модернізації. У перші роки після ІІ Світової війни поширилася думка, що
медіакомунікації можна використовувати для зміни відносин у “мало роз8
винених” частинах світу (Siebert, Schramm, 1956). Після краху комуністич8
ної системи, ці ідеї почали широко застосовуватися у колишньому ко8
муністичному просторі, де вони й досі домінують[1]. 

Альтернативна концепція народжується із культурних студій та свідчить про
те, що ЗМІ мають власну владу. Британські вчені Карен та Кулдрі (Curran,
Couldry, 2003, с. 4) вважають, що “всупереч ілюзії про те, що ЗМІ — це лише
“засіб зв'язку” між тим, що відбувається у всьому суспільстві, репрезентатив8
на влада ЗМІ — одна з основних самостійних сил суспільства.” Ця думка
своєю появою частково завдячує новаторській ідеї Раймонда Вільямса
(Raymond Williams, 1962) про те, що “спільноти не слід розуміти як організми,
існування яких певною мірою вторинне, у яких іноді здійснюється комунікація,
а як утворення створене, підтримуване і змінюване через фактор ко8
мунікації”[2]. З цього погляду, влада ЗМІ все більше стає центральним
виміром влади у сучасних суспільствах. Теоретики демократії, зокрема, Га8
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ВЛАДА ЗМІ
ТА РЕВОЛЮЦІЙНІ МОМЕНТИ
В УКРАЇНІ

Media are often at
the center of power
struggles. This is
all the more true
during revolutionary
moments, such as
those that occurred
in Ukraine in recent
decades. While most
of us believe that
media are powerful,
we rarely stop and
think about how media
functions, and what
media power consists
of. By looking at
media during revolu-
tionary moments in
Ukraine in 1991 and
2004, this paper pro-
poses a new way of
thinking about media
power: that media is
a site where power
is contested.

KKEEYY  WWOORRDDSS::
UUkkrraaiinnee,,  mmeeddiiaa,,  ppoowweerr,,
rreevvoolluuttiioonn..

Conventional Thinking About Media Power
There are two main ways of looking at media, ways of understanding what con8
stitutes the process and practice of communication. One is thinking of media as
politics, the other is media as culture. (McQuail, 2000) The first perspective is
based on the idea of transportation, in which a message or a meaning is trans8
ported from one place or perspective, via the media, to another. Known as the
transmission model of communication, this theory suggests that communication
consist of three basic components: the sender, the medium, and the receiver. A
second perspective is rooted in the idea of the production of a common culture.
Here the concept of communication is closely tied to notions of community, and
“communications is the process by which a particular community is bound
together” (Grossberg, 2006). Known as the cultural model of communication,
this view suggests that a common culture surrounds everyone and is the
groundwork upon which communications are built. From these starting points,
two very different views emerge on media power. 

The dominant view is based on the transmission model that leads us to think
about media as an instrument. Media are viewed as a powerful tool, “an inter8
mediate mechanism” which other powerful forces such as governments, cor8
porations, cultural elites, and others, use to wage their battles and exert influ8
ence. The belief is that by controlling the sender (message), and the medium,
one can influence the receiver. In his seminal study on modern network socie8
ty Castells wrote, “in a space of accelerated information, people and finance
flows, the media portal is increasingly important for all social action, but the
media themselves have no power as such” (Castells, 1997). Such views first
emerged after World War I and were popularized in the 1920s by political sci8
entists such as Walter Lippmann (1932). Lenin and the Bolsheviks also sub8
scribed to this view, believing that they needed to control media to re8shape
society (Lenin, 1972). Over time these ideas influenced other theoretical devel8
opments. They became a key pillar of modernization theory, and in the post
World War II years many came to believe that communications media could be
used to alter attitudes in “less developed” parts of the world. (Siebert &
Schramm, 1956) After communism collapsed, these ideas were widely applied
to the formerly communist world and continue to prevail[1]. 

The alternative perspective comes from cultural studies and argues that media
is powerful in its own right. As British scholars Curran and Couldry (2003, p. 4)
have written, “Contrary to the illusion that media only “mediate” what goes on
in the rest of society, the media's representational power is one of society's
main forces in its own right”. This view is in part based on the pioneering idea
of Raymond Williams (1962), that “communities are not to be understood as
entities which exist then in some secondary sense, happen to communicate,
but rather as being only created, sustained, and changed through the variable
of communication”[2]. From this perspective, media power is an increasingly
central dimension of power in contemporary societies. Democracy theorists
such as Habermas (2006) tend to subscribe to this second view, arguing that
the power of media lies in its technological capacity, that the work of media pro8
fessionals (reporters, columnists, editors, directors, producers, publishers)

Marta Dyczok

MEDIA POWER
AND UKRAINE'S
REVOLUTIONARY MOMENTS
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1. Завдяки подібному підходові США
вирішили інвестувати значні кошти у систему
ЗМІ в Іраку, щоб схилити на бік демократії
серця й душі людей.

2. Аргументи Реймонда Вільямса досі
залишаються у цій сфері фундаментальними.
Вони викладені у його знаковій книзі
“Комунікації” (1962), на яку посилаються
Карен і Морелі (2006), с. 9.

3. Детально про це можна прочитати у моїй
новій книзі, що невдовзі вийде друком: Media
and the Struggle for Power in Ukraine.

бермас (2006) обстоюють другу концепцію, доводячи, що влада ЗМІ — у їхніх
технологічних здатностях, що праця фахівців ЗМІ (репортерів, коментаторів,
редакторів, режисерів, продюсерів, видавців) “не може не бути владою” у ви8
борі й обробці відповідної політичної інформації, втручанні у формування гро8
мадської думки та “розподілі інтересів впливу”. Ця думка нагадує міркування
американських дослідників медій, які доводять, що влада ЗМІ — у тому, як
фахівці ЗМІ вибирають інформацію, формат, форму та стиль програм, впли8
ви і поширення: себто теорії підготовки порядку програм, обробку і структу8
рування матеріалу. (Dearing, 1996; McCombs, 1997).

Новий підхід: ЗМІ як місце боротьби за владу
Як це все пов'язано з Україною, зокрема у революційні моменти? Обидві
ці моделі й концепції дуже корисні як інструменти аналізу, однак вони ли8
ше частково пояснюють динаміку ЗМІ у суспільстві, що переживає великі
трансформації.

Двічі за два десятиліття Україна переживала революційні моменти. У
1991 вона вийшла зі складу СССР і проголосила незалежність. Через
тринадцять років, у 2004, українці виступили проти спроби корумпованої
еліти сфальсифікувати президентські вибори, що виллялося у масові
протести — у Помаранчеву революцію. В обох випадках у суспільстві пе8
ред тим, як розгорнулися революційні події, панувала цензура. Упродовж
70 років існування СССР монополію на засоби масової інформації трима8
ла в руках Комуністична партія, а наприкінці 19908х посткомуністичний
президент Леонід Кучма впровадив нову форму цензури. Однак в обох
випадках суспільство виступило проти панівної ідеології ЗМІ.

Чим, отже, тоді є ЗМІ — могутнім інструментом формування громадської
думки, чи могутньою інституцією, що відображає ментальні карти
суспільства, в яких вони діють? Приклад України є чудовою ілюстрацією
того, що стосунки між повідомленнями, ЗМІ та ментальними картами на8
багато складніші, ніж вважається, а наявні парадигми ЗМІ лише частково
відображають ці складні зв'язки.

Новий погляд на владу ЗМІ запозичає ідеї з обох моделей. ЗМІ можуть
впливати на громадську думку і створювати спільний дискурсивний
простір, що відображає загальні “точки відліку”. При цьому вони можуть
також розглядатися як місце, де постійно відбувається боротьба за вла8
ду, місце, де боротьба за владу стає набагато видимішою. У такий спосіб
ЗМІ можна аналізувати у ширшому контексті політичних, економічних,
соціальних та культурних відносин, що мають місце у суспільстві, а не
відірвано від них[3]. 

ЗМІ та революційні моменти в Україні: 1991 та 2004
Революційні моменти в Україні відображають те, як еліти сприймають ЗМІ,
і що це необов'язково позначається на справжньому функціонуванні ЗМІ.
Комуністична Партія, а згодом клан Кучми намагалися контролювати ЗМІ
та використовувати їх у своїх цілях, оскільки в обох випадках влада була

1. Similar thinking led the US to invest heavily
in media systems in Iraq, to won over people's
“hearts and minds” to democracy.

2. Raymond William's argument still foundation!
al for the field — laid out in his seminal,
Communications 1962 as cited by Curran and
Morely (2006), p. 9.

3. This argument is more fully developed in my
forthcoming book, Media and the Struggle for
Power in Ukraine.

4. This phrase was widely used by journalists
and analysts during the Kuchma era to describe
how media was being used by the regime. It
was particularly poignant to hear during an
interview with Victor Yushchenko's Donets'k
oblast” headquarters press secretary, Oleksandr
Mishchenko, in an interview in Donetsk, 12
October 2004.

“cannot but exert power” in their work of selecting and processing of what they
consider to be politically relevant information, and in doing to intervene in for8
mulating public opinion and “distribution of influential interests”. This echoes
the work by American media scholars who argue that the media's power lies in
media professionals” choice of information, format, shape and style of pro8
grammes, effect and diffusion: theories of agenda setting, priming, framing
(Dearing, 1996; McCombs, 1997).

A New Approach: Media as a Site Where Power is Contested
How is all of this relevant for Ukraine, especially at revolutionary moments?
Both of these models and perspectives are useful analytical tools, but can only
partially explain media dynamics in a society undergoing massive transforma8
tions. 

Twice within two decades Ukraine experienced revolutionary moments. In 1991
it broke away from the USSR and declared independence. Thirteen years later,
in 2004, the country rejected a corrupt elite's attempt to steal a presidential elec8
tion and erupted in massive protests known as the Orange Revolution. In both
cases, society had been subjected to censorship before the revolutionary events
unfolded. The Communist Party had a monopoly on mass media for the 70 years
the USSR existed, and post8communist President Leonid Kuchma re8introduced
a new kind of censorship by the late 1990s. Yet in both cases society rebelled
against the dominant media narrative. 

What does this suggest about media being a powerful instrument in shaping
public opinion, or a powerful institution that reflects mental maps of the socie8
ty in which it operates? Ukraine is a very good illustration of how the relation8
ship between messages, the media, and mental maps, are much more com8
plex than commonly assumed, and existing paradigms of media power only
partially capture this complexity. 

This new way of looking at media power draws on ideas from both models.
Media can influence public opinion and create a common discursive space that
reflects shared cultural reference points. But it can also be viewed as a site
where power is continually contested, where larger power struggles are made
more clearly visible. This way media is analyzed within the larger context of
political, economic, social and cultural relationships occurring in society, not
abstracted from them[3]. 

Media and Revolutionary Moments in Ukraine: 1991 and 2004
Ukraine's revolutionary moments show how elites think about media and how this
does not necessarily reflect how media actually functions. The Communist Party
and later the Kuchma clique tried to control the media and use it to their advantage,
because in both cases they believes that by controlling the flow of mediated politi8
cal communication and excluding alternative information they could:

1. Shape public opinion, convince people to their views;
2. Demoralize and demobilize society (zombuvaty liudei)[4]; 
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4. Партійна ідеологія поширювалася також
через освіту й політичні та громадські
організації.

5. Ця фраза належить українській
журналістці Ірині Погорєловій, інтерв'ю,
Київ, червень 2003.

переконана, що контроль над потоком опосередкованої політичної ко8
мунікації та усунення альтернативної інформації дасть змогу:

1. формувати громадську думку, схиляти людей на свої позиції;
2. деморалізувати й демобілізувати суспільство — “зомбувати людей”;
3. асимілювати творчі еліти, щоб панувати на цим дискурсом.

Комуністична партія сконструювала ідеологію, що визнавала культурну
окремішність України, вважаючи її при цьому за невіддільну частину Ра8
дянського Союзу. Згідно з офіційною ідеологією, з розвитком соціалізму
та покращенням рівнем життя, національна ідентичність поступово зника8
тиме, натомість сформується нова радянська ідентичність. Упродовж ра8
дянського періоду Комуністична партія забезпечила собі монополію на
ЗМІ, завдяки чому передавала народові офіційні послання, особливо
підкреслюючи провідну роль партії, прикрашаючи чи замовчуючи певні
проблеми[4]. 

Посткомуністичні еліти відмовилися від ідеологічного обрамлення своїх
комунікатів. Істеблішмент Кучми намагався використовувати ЗМІ для об8
меження потоку інформації, щоб приховати свою корупційну діяльність,
завдяки якій зростала влада та багатство політичних еліт. Вони вважали,
що через інформаційний вакуум[5] суспільство буде беззахисніше, і мож8
на буде легко запобігти мобілізації опозиції.

Однак, революційні події 1991 та 2004 засвідчили, що ЗМІ не конче такий
могутній інструмент, як видається елітам. Ще Макіавеллі багато століть
тому писав, що люди можуть бути невігласами, але вони знають, коли їм
брешуть. Значна частина суспільства не приймала інформації від влади,
яка доходила через ЗМІ. Незважаючи на те, що десятиліттями людям
втовкмачували, що вони — радянський народ, у 1991 переважна
більшість українців проголосувала за політичну незалежність. Так само у
2004, попри цензуру, півкраїни відмовилося обирати президента, запро8
понованого істеблішментом, не повіривши спотвореним даним ЗМІ про
лідера опозиції (Дичок, 2006).

Ґрамші (Gramsci, 1973) та інші дослідники зазначають, що альтернатив8
ний дискурс завжди існує. Геґемонію завжди врівноважують протилежні
сили. У роки комуністичного режиму цією альтернативою був самвидав,
що народився з дисидентського руху, і який в часи відлиги читала значна
частина культурної інтеліґенції. Альтернативні позиції повніше відобража8
ли настрої, цінності та переконання, які не потрапляли у панівний
медіальний дискурс. Коли почалася гласність і обмеження послабилися,
ці погляди доволі активно стали поширюватися у незалежних новоутво8
рених ЗМІ. Те ж саме відбувалося за президентства Кучми. Не зважаючи
на спроби режиму асимілювати або притлумити альтернативні погляди,
політичні форми опозиції існували й надалі — і в журналістських колах, і
в колах соціальних діячів. Альтернативні ЗМІ виникли в останні роки вла8
ди Кучми у журналістському середовищі. Найвідоміші серед них: інтер8

5. This message was also transmitted through
the education system and political and civic
organizations.

6. This phrase was coined by Ukrainian journal!
ist Iryna Pohorelova, interview, Kyiv, 20 June
2003.

3. Co8opt creative elites to create discoursive hegemony.

The Communist Party constructed an ideological narrative that recognized
Ukraine's cultural separateness yet considered it an inextricable part of the
Soviet Union. According to the official narrative, as socialism developed and
living standards improved, national identity would gradually fade away and a
new Soviet identity would emerge. Throughout the Soviet era, the Communist
Party maintained a monopoly on media and used it to transmit this message to
society, highlight the leading role of the Party, and gloss over or silence prob8
lems[5]. 

Post communist elites no longer framed their messages in ideological terms.
The Kuchma establishment wanted to use the media to restrict the flow of infor8
mation to conceal their corrupt activities which were aimed at increasing their
power and wealth. By creating an information vacuum[6] they believed they
would make society feel helpless and thus prevent opposition from mobilizing.

However, revolutionary events in 1991 and 2004 showed that media are not nec8
essarily the powerful tool elites believe them to be. As Machiavelli wrote many
centuries ago, people may be ignorant but they know when they are being lied
to. Large parts of society rejected the dominant messages that were being trans8
mitted at them through the media. Despite decades of being told they were
Soviet people, in 1991 an overwhelming majority of Ukrainians opted for political
independence. Similarly in 2004, regardless of censorship, over half the country
rejected the establishment's choice for president and did not believe distorted
media coverage about the opposition leader (Dyczok, 2006).

Gramsci (1973) and others have noted that an alternative discourse always
exists. Hegemony is always balanced by counter8hegemonic forces. In the
communist era this was articulated through the samvydav that emerged from
the dissident movement, and at times of the thaw was visible among wider sec8
tors of the cultural intelligentsia. These alternative views reflected deeper
underlying mentalities, values and beliefs, that were unaffected by the domi8
nant media discourse. When glasnost began and restrictions loosened, they
became more widely disseminated in independent media outlets that began
appearing. The same pattern is visible during the Kuchma era. Despite the
regime's efforts to co8opt or stifle alternative views, opposition continued to
exist in political forms, as well as among social activists and journalists.
Alternative media emerged in the late Kuchma years from within the journalis8
tic community, the most prominent example being the internet publication
Ukrainska Pravda and the TV Channel 5 that was created on the initiative of
rebel journalists Andriy Shevchenko, Roman Skrypin and Roman Chaika.
(Dyczok, 2005).

Conclusion
These revolutionary moments reveal a number of things about media and soci8
ety. While elites believe that controlling media can shape public opinion, the
reality is much more complex and society responds to media messages in a
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6. Наприкінці 1980!х років та ж Комуністична
партія переживала розкол між реформатора!
ми та консерваторами, між Центром та рес!
публіканськими гілками, і у самих рес!
публіках — між тими, хто був за збереження
Союзу та тими, хто виступав за суверенітет і
т.п.

нетне видання Українська правда і П'ятий Канал, створені з ініціативи
бунтівних журналістів Андрія Шевченка, Романа Скрипіна та Романа Чай8
ки (Dyczok, 2005).

Висновки
Ці революційні моменти відображають певні проблеми, що стосуються ЗМІ та
суспільства. Коли еліти гадають, що контроль над ЗМІ може формувати гро8
мадську думку, реальність набагато складніша, а суспільство відповідає на
повідомлення ЗМІ у найрізноманітніші способи. Стюарт Гол (Stuart Hall) назвав
це різницею між тим, що адресант закодовує у медіальному повідомленні і
тим, як реципієнти розкодовують отримане повідомлення. (Hall, 1982). Події
1991 та 2004 свідчать, що українці часто інтерпретують інформацію ЗМІ
зовсім не так, як очікували її автори. Реакція реципієнтів співвідноситься з
глибшими основоположними цінностями та настроями, які зовсім не конче
формуються завдяки дискурсу ЗМІ — як у випадку радянської ідентичності чи
пасивного прийняття корумпованої політичної системи.

Незважаючи на це, еліти й далі сприймають ЗМІ як інструмент і борють8
ся за те, щоб контролювати їх чи мати до них доступ. Таким чином, якщо
подивитися на ЗМІ, то боротьба політиків за владу стає дуже очевидна.
Перед 1991 головними силами8суперниками були Компартія[6] та опо8
зиційні до неї націонал8демократи, з яких утворився Народний Рух за не8
залежність. У 2004 політична боротьба точилася між кучмівським
істеблішментом і Нашою Україною та іншими коаліціями, що прагнули
політичних та економічних змін.

ЗМІ також відображають типову боротьбу, що має місце у суспільстві.
Наприкінці Совєтської доби змагання відбувалося між реформованою ко8
муністичною системою та відродженим українством, для якого орієнтира8
ми були демократія, національна ідентичність та вільний ринок. У новому
тисячолітті суперечки стосуються захисту нового статусу кво чи будуван8
ня справді демократичного суспільства, що гарантує громадянам права й
свободи.

ЗМІ в жодному випадку не могли визначити результатів революційних
подій, так само як не визначали їхнього перебігу. Незважаючи на це, во8
ни відіграли важливу роль у тому, щоб презентувати широким масам го8
ловних політичних, економічних та культурних діячів, таким чином, у ре8
волюційні моменти впливаючи на мобілізацію за чи проти певних ідей чи
лідерів.

Боротьба за владу в Україні триває. Дивлячись на ЗМІ, можна побачити як
розвиваються різноманітні конкурентні позиції і цінності, між якими ве8
деться змагання у суспільстві. Це було дуже очевидно під час передвибор8
ної кампанії 2010 року та результатів президентських виборів, причому
ЗМІ залишаються місцем, в якому розгортається боротьба за владу.

ППееррееккллаадд  зз  ааннггллііййссььккооїї  ДДззввііннккии  ММааттііяяшш

7. By the mid to late 1980s the Communist
Party was itself divided among many lines,
between reformers and conservatives, between
the Central party and the Republican branches,
within the Republics between Union preservers
and sovereignists etc.

variety of ways. Stuart Hall described this as the difference between what is
encoded by the sender into media messages and how audiences decode
these messages when they receive them. (Hall, 1982) Events of 1991 and
2004 demonstrate that Ukrainians often interpret media messages differently
from how the senders intend. Their responses correspond to deeper underly8
ing values and mentalities which are not necessarily shaped by dominant
media discourses, both in the case of a Soviet identity or passive acceptance
of a corrupt political system.

Yet elites continue to view media as an instrument and struggle to control it or
gain access to it. Thus political power struggles are clearly visible when one
looks at media. In the lead up to 1991 the main competing forces were the rul8
ing Communist Party[7] and the opposition national8democrats, who congealed
into the pro8independence movement RUKH. In 2004, the political struggle was
between the Kuchma establishment and political8economic challengers led by
the Nasha Ukraina coalition and others. 

Media also reveals the representational struggles that are occurring in society.
In the late Soviet era, the two competing visions were between a reformed
communist system and a revived Ukrainian one that would be defined in terms
of democracy, national identity and free markets. By the new millennium the
debate had shifted to protecting the new status quo versus building a truly
democratic society that safeguarded rights and freedoms. 

In neither case did media determine the outcome of events, nor did it set the
agenda. However, it played an important role in presenting the ideas of major
political, economic and cultural actors to mass society, thus at revolutionary
moments influenced mobilization either for or against certain ideas and leaders.

The struggle for power in Ukraine continues, and looking at media we can see
many of the broad contours of the various competing views and values com8
peting in society. This was very clear during the 2010 Presidential election
campaign and its aftermath, and media continues to be a site where power is
contested.
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1. Передовсім, ідеться про мистецьку групу
Р.Е.П, що виникла як мистецька реакція на
громадянські протести кінця 2004 року.

2. Так умовно називаємо художників, які роз!
почали мистецьку практику наприкінці 1980!х
чи на початку 1990!х рр.

3. Filonenko, N. Some brief Background. // don!
umenta ars danubia 2003. Catalogue. —
Regensburg, 2003. — P. 43.

4. Прізвище Мюллер відсилало до надпопу!
лярного в СССР кіно!серіалу “Дванадцять
миттєвостей весни” про радянського
розвідника (чи шпигуна — залежно від точки
зору) в складі вищого нацистського військо!
вого керівництва. Прізвище центрального не!
гативного героя серіалу було, власне, Мюл!
лер.

Упродовж п'яти років, що минули з моменту появи на українській художній
сцені груп та окремих художників, які декларують зацікавлення політич8
ним і соціальним активізмом та мистецькими практиками на межі лівого
активізму[1], дуже поширеною стала теза про те, що покоління художників
908х[2] було й залишається аполітичним та уникає політичних позицій. Нек8
ритичне ставлення до цього твердження, як результат не досить уважного
аналізу, дало змогу зарахувати до “аполітичного табору” практично всіх,
хто розпочав мистецьку практику наприкінці 19808х чи на початку 19908х.
На такому тлі мистецькі дії, в рамках яких заявлявся інтерес до політичної
і соціальної реальності, а також (можна би сказати, модерністська) віра у
роль мистецтва як соціального проектувальника, спроможного підштовх8
нути суспільство до змін на краще, видавалися радикально новим фено8
меном. Значно відкритішим і відповідальнішим перед своїм глядачем, го8
товим до просвітницької роботи.

Саме так — як аполітичну фігуру часто бачили художника пов'язані спіль8
ною історією із художниками покоління 908х куратори. Наприклад, Наталія
Філоненко у 2003 році писала: “Здається природнім, що художники мали б
реагувати критично, іронічно та емоційно на постійні зміни в політиці, владі,
ідеології, економіці та в суспільстві, але для більшості з них політичні питан8
ня не є темою творчості… Хоча українське альтернативне мистецтво й зо8
середжене на умовах і аномаліях оточуючого світу, воно ніколи насправді
не ставало в опозицію до держави, й пострадянське покоління аж ніяк не
розуміє мистецтво як протест чи місію. Для місцевого художнього середо8
вища мистецтво означає просто творчу самореалізацію”[3].

Але навіть побіжний аналіз робіт довільно обраних авторів: Арсена Сава8
дова (серія “Донбас. Шоколад”, 1997), Олега Тістола (проект “Українські
гроші”, що створювався протягом 19908х рр.), Фонду Мазоха (проекти “З
Днем Перемоги, пане Мюллер!” чи “Останній єврейський погром”, 1995) —
легко переконує нас у протилежному. Для кожного з цих проектів цент8
ральним є політичний або соціально анґажований жест. У деяких випадках
(як8от праці Фонду Мазоха) ідеться про досить радикальне втручання у
сферу позамистецького, втягування у художню комунікацію учасника,
який не обов'язково усвідомлює мистецьку умовність ситуації (проект “З
Днем Перемоги, пане Мюллер!”, коли 9 травня 1995 р. тисячі мешканців
Берліна на прізвище Мюллер[4] отримали листівки з привітанням із перемо8
гою СССР у Другій світовій війні). Це був досить очевидний коментар про
становище переможця і переможеного на руїнах радянської ідеології та
корозію основного об'єднувального мотиву цієї ідеології.
Арсен Савадов, фотографуючи шахтарів небезпечних і стагнуючих шахт
19908х для серії “Донбас. Шоколад”, створив одне з найвагоміших в ук8
раїнському мистецтві висловлювання про занепад імперії, розлам світів,
репрезентованих великою культурою і великою промисловістю. Себто,
знаменитими радянським балетом і вугільними шахтами. Шахтарі, жа8
люгідно зодягнуті в замащені вугільним пилом балетні пачки, — один із
найяскравіших образів ще одного кінця часів, на які таким багатим вия8
вилося ХХ ст. в Україні.

Олеся Островська-Люта

МИСТЕЦТВО 
В ПОШУКАХ АГОРИ

1. Mainly this refers to the art group REP, which
emerged as an artistic reaction to the citizen
protests at the end of 2004.

2. Conditionally this is the label for the artists
who began their art career at the end of the 80's
or at the beginning of the 90's.

3. Filonenko, N. Some brief Background. // don!
umenta ars danubia 2003. Catalogue. —
Regensburg, 2003. — P. 43.

4. The surname Mueller was connected with the
unpopular USSR movie serial “Twelve seconds
of spring” about a soviet investigator (or spy —
depending on the viewpoint) in the company of
high Nazi commanders. The surname of the
main negative hero of the series was exactly
Mueller.

In the five years that have passed since the appearance on the Ukrainian art
scene of group and individual artists who declare interest in political and social
activism and art practice on the edge of leftist activism[1] the thesis has been
quite widespread that the generation of the 90s[2] has been and remains apolit8
ical and avoids political posturing. An uncritical approach to this assertion
resulted from an incomplete analysis and relegated almost all who began their
work at the end of the 80's or the beginning of the 90's to the category of “an
apolitical camp.” Given this background, any art activity expressing interest in
both political and social realities, as well as (one could say, a modernistic),
belief in the role of art as a social designer, capable of moving society towards
change for the better, seemed a brand new phenomenon. Art became much
more open and responsible towards its viewers and willing to engage in edu8
cational tasks.

Particularly curators often perceived the artist, bonded by a common history to
the artists of the 90's generation, as an apolitical figure. For example, Natalia
Filonenko in 2003 wrote “It seems natural that artists would react critically, iron8
ically and emotionally to the continual changes in politics, authority, ideology,
economics and society, but for most of them political issues are not topics of
creativity… Although Ukrainian alternative art is actually focused on the cir8
cumstances and anomalies of the surrounding world, it never really stood in
opposition to the government and the post8soviet generation essentially does
not perceive art as a protest or a mission. For the local artistic entourage art
simply means creative self8realization”[3].

Yet, even a superficial analysis of somewhat arbitrarily selected authors, Arsen
Savadov (e.g., the series Donbas8Shokolad [Donbas8Chocolate] 1997) Oleh
Tistol (e.g., the project Ukrainski hroshi [Ukrainian money] created during the
1990's) and the Masoch Fund (e.g., the project Z Dnem Peremohy, pane Miuller!
[With Victory Day, Mr. Mueller!] or Ostanniy evreiskyi pohrom [The last Jewish
pogrom]) easily convinces us of the opposite. The central focus of each of these
projects is a political or social engagement challenge. Some cases (such as the
Masoch Fund works) involve a rather radical intrusion into the non8art sphere by
co8opting into an artistic communication a participant who does not necessarily
comprehend the artistic convention. For example, the project “With Victory Day,
Mr. Mueller!” sent greeting postcards on May 9, 1995 to mark the victory of
USSR in World War II to thousands of Berlin residents with the surname of
Mueller[4]. That was quite an obvious commentary regarding the position of the
victor and the vanquished upon the ruins of soviet ideology as well as the corro8
sion of the basically unifying motif of this ideology.
Arsen Savadov by photographing miners in dangerous and stagnating mines
in the 1990 series “Donbas. Chocolate” created one of the most significant
expressions in Ukrainian art about the fall of the empire, the shattering of the
worlds represented by big culture and big business. To paraphrase, here it is
the renowned soviet ballet and the coal mines. The image of the miners, humi8
liated by being dressed in coal soiled ballet skirts, is one of the most brilliant
portrayals of one more era's finales that the 20th century so richly endowed
Ukraine.

Olesia Ostrovska-Liuta

ART 
IN SEARCH OF AHORA
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5. Цілком у дусі української “гоголівщини”.
Ідеться, звичайно ж, про інтелектуальну
спробу трансформувати реальність
властивими інтелектуалові або художникові
знаряддями.

6. Сюди зараховуємо, передусім, групи Р.Е.П
і SOSка, Анатолія Бєлова, середовище,
пов'язане з Артуром Білозьоровим, певною
мірою Алевтину Кахідзе й Івана Базака.

7. Ройтбурд А. Искусство и государство.
http://www.zombie.tinka.cc/en/node/110

Отож, якщо Савадов і Фонд Мазоха в згаданих працях зосереджувалися
здебільшого на осмисленні того, яким чином занепадає ще нещодавно
жива система смислів і цінностей, то Тістол береться за продукування
іншої такої системи смислів. За іронічне й алегоричне осмислення дос8
тупної лише з кінця 19808х рр. альтернативної до радянської історії ук8
раїнської культури й державності (бо саме атрибутом державності висту8
пають гроші). І водночас творення нової, базованої на такому осмисленні
художньої реальності, яка — можливо — мала би здобути магічний вплив
на реальність повсякденну[5].

Уже ці кілька довільно обраних прикладів (і розмаїття мистецьких жестів
19908х ними далеко не обмежується) свідчать про безумовну політичну
алертність художників покоління, що передувало — умовно назвемо їх
так — поколінню 2004 року[6]. Однак, звідки взялося переконання в
аполітичній природі українського мистецтва до 2004 року?

Великою мірою ситуацію пояснює текст художника Олександра Ройтбур8
да, написаний у 1995 про стан взаємного ігнорування з боку державних
художніх інституцій і самих художників: “У тому, що держава досі недос8
татньо в курсі ні наших потреб, ні наших можливостей, винні, здебільшо8
го, ми самі. Наші проекти завжди залишалися в рамках нашого кола, ним
же обмежувалася і наша внутрішня полеміка — у ній ми завдали одне од8
ному значно більше поразок, ніж спільному ворогу. Інколи, до речі, ми
згадували про існування держави й дивувалися — як це вона досі не по8
дарувала нам щось на кшталт Центру Помпіду — бо ж ми так переконли8
во довели одне одному необхідність появи в Україні подібних структур…
Поки ми не сформулювали власну, альтернативну офіціозу систему кри8
теріїв, не вибудуємо власну ієрархію, не відкриємо власну “фабрику ста8
тусів”, наше місце буде там, де вкажуть “вони”[7].
Як писав Ройтбурд, українське мистецтво 19908х — це була, здебільшо8
го, приватна ситуація. Тут глядачами і адресатами були самі ж художни8
ки і їхні друзі та родичі. Це було мистецтво марґінальної групи, замкнутої
у своїй приватності. Будь8яке, навіть найрадикальніше, політичне вислов8
лювання залишалося надійно захованим від очей та вух “великої гро8
мадськості”. Тут можна було висловлювати які завгодно політичні погля8
ди, робити жести політичного характеру, починати розмову про які зав8
годно соціальні виразки — й усе це не потрапляло в публічний простір.
Якщо за такий не вважати власне простір однієї тісної групи. Це мистець8
ке середовище не мало ні журналу, який би стало функціонував, ні
освітніх інституцій[8], ні формальних об'єднань. Єдиною стабільною та
відносно доступною сценою і осередком протягом усіх 19908х був Центр
Сучасного Мистецтва, заснований Джорджем Соросом у 1993 році. Роз8
ташований у Києво8Могилянській академії Центр притягував до себе
публіку, головним чином, студентів тієї ж КМА, і був важливим громадсь8
ко8інтелектуальним осередком саме для цих студентів. Так створювалося
ніби друге коло приватності — його утворювали студенти університету як
основні глядачі. В межах цього кола, повторюся, прийнятним був майже
будь8який ступінь радикальності. Так, саме тут демонструвався проект

5. Totally in the spirit of Ukrainian hoholivshchy!
na [Gogolism]. Obviously this refers to the intel!
lectual attempt to transform reality by inherent
intellectual or artistic means.

6. Here are primarily considered such groups as
PEN, SOS, Anatoliy Belov, Arthur Bilozir's milieu
and, to a certain degree, Alevtyna Kakhidze and
Ivan Bazak.

7. Roitburd, A. Art and Society.
http://www.zombie.tinka.cc/en/node/110

And if the above works of Savadov and the Masoch Fund focused mostly on
contemplating how does a recently living system of thoughts and values disin8
tegrate, then Tistol concerned himself with constructing a different system of
thought. It is an ironic and allegorical perception, accessible only at the end of
the 1980's, of an alternative to the soviet history of Ukrainian culture and state8
hood (purposefully focusing on money, one of the attributes of statehood). This
new perception simultaneously creates a new artistic reality, which could
potentially have a magical effect on everyday reality[5].

Already a few of these somewhat randomly selected examples (and the variety
of the art gestures of the 1990's are not limited to them) testify to the undisputed
political alertness of the artists of the generation that superseded the — condi8
tionally named — generation of 2004[6]. Given that, then from where did the con8
viction about the apolitical nature of Ukrainian art of 2004 emerge?

Olexander Roitburd's  text explains the situation to a large degree. Written in
1995, it deals with the state of mutual ignorance between the state art institu8
tions and the artists themselves. “It is mainly our fault that the state so far has8
n't been aware of our needs or our abilities. Our projects have always stayed
within the frames of our circle same as our in8circle polemics — in the course
of it we have upset one another much more than our general enemy. By the
way, we occasionally remembered about the existence of the state and got sur8
prised — how come it has not yet presented to us something like Pompidu
Center — we have been so convincing trying to prove to one another the rele8
vancy of such structures in Ukraine. By the way, we occasionally remembered
about the existence of the state and got surprised — how come it has not yet
presented to us something like Pompidu Center — we have been so convinc8
ing trying to prove to one another the relevancy of such structures in Ukraine…
Unless we formulate our own criteria system alternative to the officious, build
up our own hierarchy and open our own “status factory”, we will stay at the
place indicated by “them”[7].
As Roitburd stated, Ukrainian art of the 1990's was an essentially private mat8
ter. The viewers and the audience were the artists themselves and their friends
and relatives. This was art of a marginal group secluded in its privacy. Any kind
of political expression, even the most radical one, remained hopefully hidden
from the eyes and ears of the “large community”.
Here one could express whatever political views one wanted, make gestures
of a political nature, discuss any chosen social ills — all of this never entered
the public arena and remained in the realm of one closely knit group. This artis8
tic milieu had neither a regularly appearing journal nor an educational institu8
tion[8], nor a formal association.
The only stable and relatively accessible stage and base during the 1990's was
the Center for Contemporary Art, founded by G. Soros in 1993. The center
located at the Kyiv Mohyla Academy attracted an audience, mainly of students,
and became for these students a significant community intellectual center.
Thereby, another type of private circle was formed, basically of university stu8
dents who were the main audience. Within this circle, I repeat, any degree of
radicalism was acceptable. It was here that Arsen Savadov's project
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8. Академія мистецтв була й досі
залишається в руках зануреного у власну
фантастичну реальність пострадянського
мистецького істеблішменту, цілковито
базованого на світоглядних та
адміністративних засадах часів СССР.
Академія мистецтв вчить того, що радше
можна назвати креативними ремеслами, ніж
мистецтвом.

9. Віра Агеєва, пишучи про творчість
Домонтовича в монографії “Поетика
парадоксу. Інтелектуальна проза Віктора
Петрова!Домонтовича” окремо аналізує
дискурс приватного в романі “Доктор
Серафікус”. Агеєва цитує самого
Домонтовича, який пише про постать
“інтелігента в першому поколінні": “… Осівши
в місті, вони так або інакше урбанізувались.
Але і в місті побут старосвітський батюшок і
матушок вони вважали за остаточно
довершену форму ідеального життя,
урбанізацію цього побуту вони розцінювали
як правдиве призначення часу. Ніхто з них не
дивився далі паркана у дворі свого будинку,
розташованого в одному з затишних закутків
ярів Гоголівської або Тургєнєвської вулиць”.
Звичайно, не йдеться про пряму подібність
між середовищами київської інтелігенції
початку ХХ ст. і мистецтва 1990!х. Ідеться
про аналіз приватного, спеціальне
виокремлення цього дискурсу не лише
Віктором Петровим, а також — і це
важливіше — літературознавцями нині. І
зафіксувати це видається важливим.

“Deepinsider” Арсена Савадова і відео Олександра Ройтбурда “Ерос і Та8
натос пролетаріату, який переміг у психомоторній параної Дзиги Верто8
ва”, що відзначалися доволі радикальною і провокативною позицією ав8
тора. Ще один промовистий показник тут — кількість відвідувачів ретрос8
пективної виставки Йозефа Бойса восени 1999 року. За місяць її побачи8
ло близько 900 осіб. Ця мізерна кількість багато каже нам про коло гля8
дачів, яке на той момент мало сучасне мистецтво в Києві загалом.

Отже, це було мистецтво, що опиралося на розуміння всередині досить
обмеженої групи (і в цьому був свій провінційний комфорт[9]), але не ма8
ло агори. Таку агору, якщо розуміти її як простір напруженого суспільно8
го інтересу, несподівано для себе художники отримали під час протестів
кінця 2004 року.

Восени 2004 року участь у протестах брала величезна кількість меш8
канців Києва. Вперше за багато років громадяни отримали очевидний і
ефективний механізм висловлення своєї позиції — через прямий протест.
У рамках цього механізму прийнятною і заохочуваною виявилася — кажу8
чи мовою маркетингу — креативна складова. Безліч груп протестуваль8
ників вдавалися до найрізноманітніших виявів творчості. Безумовно, се8
ред них були й художники, для яких саме такий тип декларації своєї по8
зиції був звичний і самоочевидний. Нетиповим же було потрапляння в гу8
щу подій, здобуття публіки, яка не була професійно пов'язана з самим ху8
дожником, потрапляння в позамистецьку і не приватну, а публічну ре8
альність. Це було здобуття голосу і, власне, агори — простору, де худож8
ник міг говорити з непричетними до свого мистецтва, але готовими слуха8
ти. Художник отримував відкритий майданчик для мистецького жесту. А
разом з ним — увагу й готовність чути. Ще раз підкреслю, це не була
унікальна ситуація, викликана мистецькою дією. Це був “нормальний” стан
речей у момент масових протестів із яскравим карнавальним компонен8
том, що його, наприклад, Педрик Кені[10] вважає принципово важливою оз8
накою східноєвропейських “оксамитових революцій” кінця 19808х.

Таким чином, замкнута у марґінальному просторі приватності група —
митці в широкому сенсі — отримала свою агору. Подібно, як отримали її й
інші марґінальні групи (хоча би дрібні підприємці, представники недержав8
них організацій тощо). Для українського мистецтва це була якісно нова си8
туація: художника чула більша група, ніж його однодумці. І це визначило по8
дальшу стратегію цілої низки молодих українських художників: говорити
про політичне і у співавторстві з політичним/соціальним активістом.

Саме спогад про колись здобуту агору, яка потонула у пост8революційних
чварах політиків, відновлене безголосся (бо, як і раніше, учасники діяль8
ності, яку можна у загальних рисах окреслити як сучасне мистецтво, не
мають ні журналу, ні освітніх інституцій, але наполегливо працюють над
створенням об'єднань, центрів і дискусійних майданчиків), а також віра в
загальнолюдську природу мистецтва, як це описала Сьюзен Зонтаґ[11],
стали підґрунтям для соціально/політично анґажованого мистецтва, яким

8. The Academy of Arts has and still remains in
the hands of a post!soviet art establishment
engulfed in its own fantasy of reality that is
totally based on the worldview and administra!
tive norms of the times of USSR. The Academy
of Arts teaches that which can be more correct!
ly labeled as creative skills rather than art.

9. Vira Ahejeva in writing about Domontovych's
work in the monograph Poetyka paradoksu,
Intelektualna proza Viktora Petrova!
Domontovycha [Poetic paradox. The intellectual
prose of Viktor Petrov!Domontovych] separately
analyzes the private discourse in the novel
Doktor Serafikus [Doctor Serafikus]. Aheieva
quotes Domontovych himself who writes about
a person “who is intelligent in the first genera!
tion…” “Settling in a city they got urbanized in
one or another manner. However, in the city
they considered the lifestyle of the old world
elder men and women as the final attainment of
an ideal lifestyle. The urbanization of this way of
life they saw as a real fate of the times. None of
them looked beyond the fence of his house,
located in one of the cozy nooks of Hohol or
Turgenev streets.” Of course we are not talking
about a direct similarity between the environ!
ment of the Kyiv intelligentsia at the beginning
of the twentieth century and art of the 1990's.
We are referring to the analysis of the private,
especially highlighted discourse not only by
Viktor Petrov but also — and this is more
important — contemporary literary scholars. To
fixate this seems important.

“Deepinsider” was shown as well as Oleksander Roitburd's video Eros i
Tanatos proletiaratu, yakyi peremih, u psykhomotorniy paranoii Dzyhy Vertova
[Eros and Tanatos of the victorious proletariat in a psycho8motor hysteria of
Dziga Vertov] expressing the author's relatively strong radical and provocative
positions. One more telling marker was the number of visitors of the month8
long Joseph Bois retrospective exhibit (spring 1999) which totaled 900 visitors.
This small number tells us a lot about the general size at that time of a contem8
porary art audience in Kyiv.

Therefore this was art which evoked understanding within a relatively narrow
group (thus providing a kind of provincial comfort[9]) but there was no ahora.
Such an ahora, if it is understood as a space of excited social interest, the
artists to their own surprise found in the protests at the end of 2004. 

Spring 2004 saw an enormous amount of Kyiv residents participate in the
protests. For the first time in many years citizens received a clear and effective
mechanism of expressing their viewpoint — through direct protest. Within this
framework the creative component was both acceptable and encouraged
(using marketing language). Countless protest groups took on a whole variety
of creativity. Naturally among them were artists for whom this kind of a decla8
ration of position was common and self8understood. What was atypical, was to
fall into a midst of events with a wide audience not professionally connected
with artists, and to stumble into a world outside of art and one that was not a
private but a public reality. This meant gaining a voice and essentially an ahora
— a space in which the artist could talk with those not related to his art, yet will8
ing to listen. The artist received an open space for the artistic gesture. Along
with it came both attention and a willingness to listen. Once more, I emphasize,
it was not a unique situation evoked by an artistic act. It was the “normal”
course of events during the time of massive protests with a bright carnival
atmosphere, which according to Padraic Kenney[10] was a defining token of
East European “velvet revolutions” at the end of the 1980's.

Thus, artists from a broad spectrum, who had previously locked themselves in
the marginal space of a private circle, attained their ahora. Other marginal
groups (such as small business, NGO representatives, etc.) had a similar
experience. In the world of Ukrainian art this was a brand new situation: the
artists were heard by a larger group than simply their supporters. This lay the
groundwork for a whole new further strategy for young Ukrainian artists: to talk
about political issues, together with political/social activists.

The ahora drowned in the post8revolutionary in8fighting of the politicians. Being
voiceless renewed. As before, the participants of activities which can be gen8
erally billed under contemporary art, still do not have a journal or an education8
al institution. Yet, this memory of the once8achieved ahora, has spurred them
to persistently work on the creation of associations, centers and discussion
forums. They also carry a belief in the all8human nature of art, as characterized
by Susan Sonntag.[11] This memory and belief has become the foundation for a
socially and politically engaged art which we have witnessed in Ukraine in the
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10. Див. Кені П. Карнавал революції.
Центральна Європа 1989 року. — К., 2006.

11. Див. Зонтаґ С. Одна культура і нова
чуттєвість // Зонтаґ С. Проти інтерпретації. —
Львів, 2006.

12. Rosler M. Take the Money and Run? Can
Political and Socio!critical Art “Survive”?
//http://www.e!flux.com/journal/view/107

13. Зонтаґ С. “Записники” Камю // Зонтаґ С.
Проти інтерпретації. — Львів, 64.

ми його бачимо в Україні протягом останніх п'яти років. Говорячи про за8
гальнолюдську природу мистецтва, маємо на увазі, що розуміння мисте8
цтва не потребує жодного специфічного знання і особливих навичок де8
кодування. Навпаки, його може зрозуміти кожен глядач. Відповідно до ць8
ого уявлення, мистецтво залишається одним і тим же, не змінюється з ча8
сом ні в сенсі свого завдання, ні формального вираження, ні того, як йо8
го розуміє художник. Так, відповідно до уявлення про мистецтво як нес8
пецифічне і незмінне, кожен сучасний глядач бачить в іконі те саме, що й
середньовічні Отці Церкви. Як бачимо на цьому прикладі, таке тверджен8
ня має в собі зерно абсурду. З цієї позиції віру в загальнолюдську приро8
ду мистецтва критикує Сьюзен Зонтаґ.

Ризикну припустити, що комбінація неусвідомленої віри в незмінність
мистецтва або, ймовірно, віри попри усвідомлення проблематичності
раціонального обґрунтування такої віри з надією повернути собі колись
пережиту агору, стала каталізатором активного інтересу з боку художни8
ка до соціального працівника або правозахисника. Цей інтерес, без8
сумнівно, сприяв самоосвітнім ініціативам художників і загалом значно
складнішому й інтелектуально привабливішому теоретизуванню в полі
мистецтва, ніж це мало місце ще десять років тому. 

Але з'явилася й нова небезпека, яку Марта Рослер у своїй нещодавній
статті “Бери гроші й тікай? Чи може політично і соціально8критичне мис8
тецтво “вижити”?” описала таким чином: “Маніфестовані політичні погля8
ди можуть перетворитися на маньєристські тропи”[12].  Подібно моральне
в мистецтві коментувала й Сьюзен Зонтаґ (а політична позиція незмінно
має в собі моральний компонент): “На жаль, моральна краса мистецтва
— як і фізична краса людини — надзвичайно минуща. Вона навіть не наб8
лижається до тривкості художньої чи інтелектуальної краси. Моральна
краса виявляє тенденцію до дуже швидкого виродження в повчальність
або несвоєчасність”[13].

Мабуть, це один із найскладніших викликів, що стоять перед українським
політичним і соціально8критичним мистецтвом. Вироблені в момент про8
тестного карнавалу, позиції невідворотно повторюються. А пам'ять про
агору, принаймні, агору, що її режим було вироблено під час масових
протестів, робить надзвичайно важливим аналіз власної позиції та дис8
ципліну думки. Тому саме аналіз і мистецьке дослідження видаються
найпродуктивнішою мистецькою позицією з 2005 і надалі.

10. ??????????????

11. See Sontag, S. One culture and the New
Sensibility. Sontag, S. Against Interpretation.
Lviv, 2006.

12. Rosler M. “Take the Money and Run? Can
Political and Socio!critical Art “Survive?”
//http://www.e!flux.com/journal/view/107

13. Sonntag, S. “Notes” Camus 
//Sontag, S. Against interpretation. — Lviv, 64.

last five years. Basically the all8human nature of art here means that the abili8
ty to understand art does not require some specific knowledge and some spe8
cial interpretation code. In reality, it can be understood by every viewer.
According to this perception, art remains one and the same, does not change
neither in time nor in the sense of its mission; neither does it change in its for8
mal expression nor in how the artist understands it.
For example, in perceiving art as unspecific and unchangeable, every contem8
porary viewer sees in an icon the same thing as was seen by the Middle Age
church fathers. This example illustrates that this perception contains a seed of
absurdity. It is in this aspect that Susan Sonntag criticizes the belief in an all8
human nature of art.

I will risk the assumption that the combination of an unconscious faith in the
unchangeable nature of art or — supposedly — faith, in spite of the realization
of problems in rationalizing such faith, together with the hope of returning to
oneself the once experienced ahora, became the catalyzers for the lively inter8
est of the artist in a social worker or a human rights activist. Undoubtedly, this
interest contributed to the self8educational initiatives of the artists and in gen8
eral to a much more complicated and intellectually attractive theorizing in the
field of art than the one which existed ten years ago.

However, a new danger also appeared. Martha Rosler in her recent article
“Take the Money and Run? Can Political and Socio8critical Art “Survive?'”
described it as: “Political opinions, when they are manifested, can become
mannerist tropes”[12]. Similarly Susan Sontag comments on morality in art (and
a political stance always holds a moral component): “Unfortunately the moral
beauty of art — just as the physical beauty of a person — is very passing. It
does not even approach the duration of artistic or intellectual beauty. Moral
beauty has a tendency to degenerate very rapidly into didactics or irrelevan8
cy”[13].

Maybe this is one of the most complex challenges facing Ukrainian political and
socially critical art. Worked out at the moment of a protest carnival, the produc8
tions irreversibly repeat themselves. And the memory of the ahora, at least the
ahora whose regime was created during mass protests, makes an analysis of
one's own position and a discipline of thought extremely important. This is why
analysis and art research in particular seem the most productive art stance
from 2005 onwards.
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ВВ  ооссннооввуу  ссттааттттіі  ппооккллааддеенноо
ввииссттуупп  1199  ггрруудднняя  ннаа
ссииммппооззііуумміі  ““ППррооттеесстт,,
ппооллііттииккаа  ттаа  ммииссттееццттввоо””  уу
ррааммккаахх  ппррооееккттуу  ““РРееввооллююццііййнніі
ммооммееннттии””  уу  ФФууннддааццііїї  ЦЦССММ  ((11--
2200  ггрруудднняя  22000099  ррооккуу,,  ккууррааттоорр
ЄЄжжии  ООннуухх))..  ППооввнніішшиийй  ттеекксстт
ссттааттттіі  ввппеерршшее  ннааддррууккоовваанноо  уу
ччаассооппииссіі  ““ККррииттииккаа””,,  №№11--22,,
22001100..

Революційна доба приносить екстремальні емоції та багатозначне відчут8
тя спільноти. В період інтенсивної трансформації суспільство влаштовує
виставу з собою самим у головній ролі, тому під час революції люди не
шукають мистецтва, яке творить іншу реальність і випробовує нові стилі
поведінки. Але сьогодні не час революції. І мистецтво знову бродить до8
рогами із дзеркалом у руках, а невидимі раніше стилі поведінки лякають
правовірних громадян.

Проблематику “Революційних моментів” — мистецького проекту, під час
якого простір галереї змінився на місце розмов, лекцій, презентацій ху8
дожніх та соціально8політичних проектів, сконцентрувала дискусія “Страх
і ненависть в Україні”, що мала бути реакцією на акти насильства проти
осіб, які випустили в світ і презентували антологію літератури ЛҐБТ8тема8
тики “120 сторінок Содому”. Творчим середовищам довелося узгоджува8
ти позиції щодо атак на літераторів, критиків, волонтерів та навіть підпа8
лу галереї, де відбулася презентація антології. Глибшої рефлексії потре8
бувала справа Олександра Володарського; виникла потреба переосмис8
лити, чому з'явилася дивна організація “Національна експертна комісія
України з питань захисту суспільної моралі”. Дискусія відбулася між гро8
мадськими діячами, правозахисником, художницею та істориком[1]. Тобто
організатори витворили модельні “творчі середовища”, які знають одне
про одного, може, навіть зустрічаються, але потребують додаткового
імпульсу для створення спільної платформи — скажімо, для того, щоби
протидіяти обмеженню свободи творчості.

Неартикульованим під час дискусії залишалося питання: чому під час
суспільно8політичної кризи поняття моральності поєднано з сексу8
альністю й тілесністю? чому саме тут концентрується чутливість комісії?
Можливо, питання дуже старе, проте відповідь на нього сформулювали і
Мішель Фуко, і рухи 688го року. Причому наслідки цієї революції є ваго8
мим внеском у загальне розуміння свободи людини. Зокрема в Німеч8
чині й Австрії бунт молодих людей зумовила криза історичної та групо8
вої ідентичності. Молодь бунтувала також і проти покоління своїх батьків,
яке, після економічної стабілізації, багато говорило про мораль, якось
забуваючи про свою причетність до нацизму (Німеччина, Італія) та жорс8
токість війни у В'єтнамі (США). Східна Европа й сьогоднішній постра8
дянський простір не зазнали того, що відбулося в Західній Европі й США
у 1968 році. Там люди масово з'ясували, що для них останнім бастіоном
самоконтролю стало власне тіло і життя. Одним зі способів звільнити
тіло з пут тогочасного лицемірного суспільства й досягти нових, неско8
мпрометованих рівнів ідентичності було підкреслення значення сексу8
альності. Хоча й цю сферу дуже швидко поглинув ринок (саме тоді з'яви8
лися паростки німецької кінопорноіндустрії), все8таки розпочався процес
плюралізації публічного дискурсу, що з часом збагатився питаннями про
ґендер і квір, фемінізм і гомосексуалізм, контрацепцію, аборт, права на
розлучення і життя в партнерських зв'язках людей різних сексуальних
орієнтацій. Зрештою, найважливіше, що залишив по собі 1968 рік, — це
не комуністичні гасла терористичних груп і не замилування Мао Цзеду8

Анна Лазар

РЕВОЛЮЦІЙНА ДОБА…

TThhee  aarrttiiccllee  cceenntteerrss  aarroouunndd
tthhee  pprreesseennttaattiioonn  oonn  DDeecceemmbbeerr
1199  aatt  tthhee  ssyymmppoossiiuumm
““PPrrootteessttss,,  PPoolliittiiccss  aanndd  AArrtt””
wwiitthhiinn  tthhee  pprroojjeecctt
““RReevvoolluuttiioonnaarryy  MMoommeennttss””  iinn
tthhee  CCeenntteerr  ffoorr  CCoonntteemmppoorraarryy
AArrtt  FFoouunnddaattiioonn  ((11--2200
DDeecceemmbbeerr  22000099,,  ccuurraattoorr  JJeerrzzyy
OOnnuucchh))..  TThhee  aarrttiiccllee  iinn  iittss
ccoommpplleettee  ffoorrmm  wwaass  ffiirrsstt  ppuubb--
lliisshheedd  iinn  tthhee  jjoouurrnnaall
KKrryyttyykkaa,,  NNoo11--22,,  22001100..

A revolutionary era ushers in extreme emotions and creates a sense of com8
munity laden with significance. During the period of intense transformation
society stages a performance starring itself in the main role. Therefore, during
a revolution, people do not search for art that creates a different reality and
tests out new modes of behavior. But today is not a time of revolution. And
once again art roams around with a mirror in its hands while the formerly
unseen behavior patterns scare law8abiding citizens.

The convergence of the issues of “Revolutionary Moments” — an art project
which transformed gallery space into a place of conversations, lectures, art
presentations and socio8political projects — were featured in the discussion
“Fear and Hatred in Ukraine”. This was to be a reverberation to the violent acts
against people who published and presented the anthology of literature deal8
ing with LGBT themes 120 pages of Sodom. Creative communities had to paci8
fy the attitudes of attacks on literary figures, literary critics and volunteers —
even including setting aflame the gallery which hosted the anthology's presen8
tation. The case of Oleksander Volodarskyi merited a more thorough analysis;
one wanted to think through why a strange entity appeared — the Ukrainian
National Commission for Protection of Social Morals. Discussion participants
included community activists, a human rights advocate, an artist and a histori8
an[1]. In fact, the organizers developed models of “creative environments” that
know about each other and maybe even get together. However, they need an
extra stimulus in order to create a joint platform — let's say, to counteract the
curtailment of creative freedom.

An unarticulated question during the discussion remains: why during a political
and social crisis did the sense of morality become bonded to sexuality and the
body? Why is the Commission's sensitivity so focused on this? Maybe the
question is very old. Yet its answers were formulated by both Michel Foucault
as well as the events of 1968. The results of that revolution made a significant
contribution to the basic understanding of personal freedom. Especially in
Germany and Austria, the crisis of historic and group identity spurred on youth
protests. Among others, youth protested against the generation of their par8
ents, who after achieving economic stabilization preached a lot about morals,
somehow forgetting their own complicity in Nazism (Germany, Italy) and the
violence of the Vietnam War (USA). Eastern Europe and today's post soviet
space did not experience that which happened in Western Europe and USA in
1968. There people massively clarified for themselves that the last bastion of
self8control became one's own body and life. One way of freeing the body from
the chains of the hypocritical society of that time and to attain new uncompro8
mised levels of identity was emphasizing sexuality. However, although this
sphere was also quickly swallowed up by the market (it was just then that the
buds of the German porno movie industry appeared), the process of the plu8
ralizing public discourse had begun. Over time it became enriched with issues
such as, gender and queer, feminism and homosexuality, contraception, abor8
tion, divorce rights, co8habitation with partners of various sexual orientations.
In general, the most significant effects reverberating after 1968 were neither
the Communist slogans of terrorist groups nor the admiration of Mao Tse Tung

Anna Lazar
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1. У цьому заході, що його зорганізували
Фундація ЦСМ, видавництво “Критика”,
проект “Без кордонів” Центру “Соціальна
дія”, Фонд імені Гайнриха Бьолля в Україні,
ГО “ІНСАЙТ”, узяли участь голова правління
Української Гельсинської спілки з прав
людини Аркадій Бущенко; лідерка
Інформаційно!освітнього центру “Жіноча
мережа” Лайма Гейдар; художниця Алевтина
Кахідзе; історик, співредактор часопису
“Україна Модерна” Андрій Портнов; вів
зустріч координатор проекту “Без кордонів”
Максим Буткевич.
2. Jadwiga Staniszkis, Antropologia w?adzy.
Mi?dzy traktatem lizbo?skim a kryzysem,
Warszawa 2009, с. 57!58.

ном і Че Ґеварою. Актуальним залишилися питання фемінізму й усвідом8
лення того, що ідентичність людини не вичерпується державною,
соціальною, сімейною належністю, а становить якраз те (можливо, непе8
редбачуване), що сама людина побажає заманіфестувати в публічній
сфері.

Молодих людей в Україні, причетних до “Революційних моментів”,
здебільшого надихають філософи лівих течій, що з'явилися після рево8
люції 1968 року, проте українське суспільство та вони самі, мабуть, не ма8
ють досвіду масового протистояння молодих і старих, яке змінило би пра8
вила публічного дискурсу та призвело до загальної конфронтації. Захис8
том прав сексуальних меншин в Україні перейняті здебільшого відносно
стабільні групи правозахисників та інтелектуалів. На відміну від 1968 ро8
ку, це не пов'язано з широкою конфронтацією поглядів і проговореною
плюралізацією способів життя. У рамках згаданої дискусії доказом того
був обмін думками між Аркадієм Бущенком і Лаймою Гейдар про межі
правового/юридичного та соціального контролю над чужою поведінкою.
Чи можна обмежувати свободу слова, навіть якщо вважаємо це слово
шкідливим? Чи достатньо реаґувати у кризових ситуаціях? Хто й коли
має вирішувати, що можна виражати публічно? І коли ми — толерантні та
“просунуті”, не хочемо чути якихось поглядів, то чи є це підставою нада8
вати собі повноваження вирішувати, що є добре для всіх?

У сучасних розвинених країнах законодавство вже дуже віддалилося від
“природнього права” з його абсолютизмом, адже воно обслуговує групи
людей із різними системами цінностей. Ядвіґа Станішкіс, наприклад, пи8
ше, що у законодавстві ЄС дедалі важливішим стає забезпечити якнайк8
раще сплетіння різних етичних норм: християнської, ліберальної, лівої...
Окремі держави можуть самостійно витворювати свої норми, але при ць8
ому враховувати інші норми, між якими є напруга, а навіть конфлікт. Та8
ка свобода вибору переносить повну відповідальність на окрему людину.
І тут постає запитання, чи люди зможуть витримати тягар відповідаль8
ності, що супроводжує таку свободу? Чи не почнуть тікати до менших
спільнот, де шкала цінностей спільна та менша, де вони можуть бодай по8
части ділити той тягар з іншими? Нехай так і буде, проте держава не на8
кидає однієї візії моралі, бо розуміє, що моралі можуть бути різними[2].

1. This presentation was organized by the
Center for Contemporary Art Foundation, the
publisher Krytyka, the project Without Borders
of the Social Action Center, the Heinrich Boll
Foundation in Ukraine and the community
organization Insight. Participants included:
Andriy Bushchenko, chair of the directors of the
Ukrainian Helsinki Group for Human Rights;
Laima Heidar, leader of the informative!educa!
tional center Women's Network; Alevtyna
Kakhidze, an artist; Andriy Portnov, historian
and co!editor of the journal Ukraina Moderna.
The group was led by Maksym Butkevych, coor!
dinator of the project Without Borders.
2. Jadwiga Staniszkis, Antropologia w?adzy.
Mi?dzy traktatem lizbo?skim a kryzysem,
Warszawa 2009, с. 57!58.

and Che Guevara. The issue of feminism remained relevant as well as the real8
ization that the identity of a person is not confined to state, social and family
affiliations but constitutes exactly that (maybe unexpected) which the person
her/himself wants to manifest in the public sphere.

Young people in Ukraine participating in “Revolutionary Moments” were mostly
influenced by leftist philosophies which emerged from the 1968 revolution. Yet
Ukrainian society and they themselves probably do not have experience in mas8
sive protests of the young and the old that would change the rules of public dis8
course and would lead to a general confrontation. The protection of the rights of
the sexual minorities in Ukraine was mainly adopted by the relatively stabilized
groups of human rights advocates and intellectuals. In contrast to 1968, this
was not related to the flare up, to the broad confrontation of views and the open
pluralism of manners of life. In the mentioned discussion this was evident in the
exchange of views between Arkadiy Bushchenko and Laima Heider about the
boundaries of the legal, juridical and social control of another's behaviors. Can
one limit the freedom of speech even if one considers the speech harmful? Is it
enough to react to crisis situations? Who and when can decide what can be
expressed publically? And if we — the tolerant and progressive ones — don't
want to hear some views, is this the rationale upon which to grant one the right
to decide what is good for everyone?

In current developed countries laws have greatly distanced themselves from
“natural law” with its absolutism. They now serve groups of people with varied
systems of values. Jadwiga Staniszkis, for example, writes that in EU it is much
more important that laws guarantee the best merging of various ethnic norms:
Christian, liberal, left… Individual countries can independently develop their
own norms while considering other norms between which there is tension and
even conflict. Such a freedom of choice places full responsibility on the individ8
ual. And thereby emerges the question — will people be able to bear the bur8
den of responsibility that accompanies such freedom? Will they not flee to
smaller communities where the range of values is more common and smaller,
where they can at least somewhat divide this burden with others? Even so, the
state does not impose a single moral vision because it understands that morals
may vary[2].

TTrraannssllaatteedd  bbyy  WWaawwaa  BBaacczzyynnsskkyyjj

114400 114411



Проект Revolutionary moments відіграв роль оглядового пункту, з якого
можна розглянути ті п'ять років, що минули з часу “помаранчевих” подій.
Для нас, групи Р.Е.П., це п'ять років спільної роботи, це біографія групи,
яка народилася як одна з протестних спільнот Майдану. Тобто, цей огля8
довий майданчик дав нам дистанцію, вкрай потрібну аби подивитися на
себе самих.
Композиція виставленого у Староакадемічному корпусі НаУКМА проекту:
інсталяція8сцена у першому залі експозиції й дискусійний клуб у другому,
відтворює, як мені здається, співвідношення двох елементів, що почали
взаємодіяти між собою наприкінці 2004 року, а згодом — тяжіти до авто8
номного існування. Ці елементи — владна репрезентація та низова само8
організована мобілізація людей.
Сцена Revolutionary moments подібна до тієї, що стояла на Майдані Неза8
лежності у 20048му. Сцену у залі було встановлено так, що перед нею не
залишилося місця для глядачів. Вона існує лише для себе, демонструє са8
му себе, не сподіваючися на увагу збоку. Вівтар “демократичних ритуалів”
вже не потребує натовпу віруючих. Ритуал відбувається за інерцією у тиші
та забутті. У наступному залі три тижні діяв згаданий дискусійний клуб, у
якому нові художні ідеї народжувалися під час комунікації художників з
політактивістами, архітекторами або перекладачами. Це був простір само8
організаціїї, в якому формувалася “нова сцена” українського мистецтва,
захищена, сподіваюся, від спокуси “порожнього показу”, самодостатньої
фасадності, позбавленої бази. Горизонтальна мережева самоорганізація
стала конститутивною для роботи цього клубу.
Розподіл владного показу та низової комунітарності становив латентну
інтригу подій кінця 20048го та дедалі очевиднішу — “постпомаранчевого”
періоду. Образ Майдану складався зі сценічного, потенційно8владного
видовища та живої творчості мас. До першого належать сама сцена із
відповідними візуальними ефектами, вироблені на замовлення символіка
та агітаційні матеріали, до другої — “майданні” міфологія та фольклор,
слоґани та анекдоти, саморобні постери, транспаранти, оркестри метале8
вих діжок та найнесподіваніші помаранчеві елементи в одязі. Мала місце
політизація фольклору та водночас карнавалізація, де8радикалізація про8
тесту.
Як самоорганізована спільнота, яка під час подій 20048го творчо вислов8
лювалася у міському просторі, Р.Е.П. за визначенням мав би належати до
“фольклорної” складової. Але наше висловлювання від початку виявило8
ся авторським, анґажованість же, власна та чужа, підлягала критичному
перегляду. Це й стало основою нашої недовіри до маніпуляційно8техно8
логічної складової “помаранчевої” риторики. Надалі складовими практи8
ки Р.Е.П.у стали критичний аналіз мови влади, чи тих, хто конкурує за
владу, їхніх акцій самореклами та публічного самопоказу. Ми вдалися до
інтервенцій на територію ритуалів, які декорують боротьбу за владу, а та8
кож тематизували низове об'єднання людей — власне, через форму та
спосіб нашої роботи.
Слова “Помаранчева революція” давно вже недоречно вживати без ла8
пок. Революції в 20048му в Україні не було. Не змінилася система влади.
Натомість до тієї ж самої системи вписалися нові функціонери. Однак,

Микита Кадан

МОЖЛИВІСТЬ
ПОЛІТИЧНО АНГАЖОВАНОГО
МИСТЕЦТВА

The Revolutionary Moments project served as a vantage point from which one
could examine those five years which have passed since the time of the “oran8
ge” events. For us as REP group members those were five years of cooperative
work; they form the biography of a group born as one of the protest communi8
ties of the maidan. Thus, this small observation of maidan offered us the van8
tage of a distant perspective, necessary in order to see ourselves.
The project exhibited in the old academy buildings of the National University of
Kyiv8Mohyla Academy (NaUKMA) was composed of two rooms, the first hou8
sed an installed stage and the second served a discussion place. To me this
aptly recreated the relationship of two elements, government representation and
the self8organized mobilization of the common public, which interacted at the
end of 2004 and eventually gravitated towards autonomous existence.
The stage of Revolutionary Moments was similar to the one that stood on Mai8
dan Nezalezhnosti (Independence Square) in 2004. The stage in the room was
built in such a way that there was no room for spectators. It exists just for itself,
demonstrates only itself, not expecting any outside attention. The altar of “dem8
ocratic rituals” no longer needs a mass of believers. The ritual takes place
through inertia, in silence and forgetfulness. Over three weeks the next room
was the site of discussion groups. There new art ideas were created through
communication between artists with political activists, architects or interpreters.
This was the space of self8organization in which the “new stage” of Ukrainian
art was being formed, hopefully, safeguarded from the temptation of being an
“empty show” a self8contained faсade deprived of a base. The horizontal net8
working self8organization became constitutional for the work of this club.
The division of the government show and the lower communality composed a
latent intrigue for the 2004 events and for the continually more obvious “post8
orange” period. The portrayal of the maidan was comprised of a scenic, poten8
tially8authoritative spectacle and the live creativity of the masses. The first
refers to the stage itself with appropriate visual effects, made to order symbols
and propaganda literature, and the second to “maidan” mythologies and folk8
lore, slogans and anecdotes, handmade posters, banners, an orchestra of tin
utensils, and the most inventive orange dress accessories. There was room for
politicizing folklore as well as simultaneously de8radicalizing the protest and
making it carnivalesque.
As a self8organized community that during the events of 2004 expressed itself
creatively in the urban space, REP by nature should belong to the “folklore”
category. However, our expressions from the beginning displayed creativity
and our own and extraneous engagement was subject to critical review. This
actually became the basis of our distrust of the manipulative8technological
component of the “orange” rhetoric. Later REP adopted the practice of regular8
ly critically analyzing the language of the government, or those who are in com8
petition for power, their acts of self8advertisement, their public showing8offs.
We turned to intervention in the realm of rituals which decorate the struggle for
power. Our work, precisely in its form and style, also themed the common affil8
iation of the people.
The usage of the term “Orange Revolution” without quotation marks is long
obsolete. There was no revolution in Ukraine in 2004. The system of govern8
ment did not change. Instead, new functionaries enrolled into the same system.

Mykyta Kadan

THE POTENTIAL
OF A POLITICALLY-ENGAGED
ART
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окрім заміни владних угруповань, результатом “помаранчевих” подій ста8
ла потужна громадянська мобілізація. Поруч з вірою у лідерів, що стоять
на високій сцені, визрівала віра у дієвість власного зусилля. І якщо пер8
ша впродовж наступних років тонула у розчаруванні та депресії, друга
укорінилася на різних територіях суспільного життя. За словами одного з
активістів, які підтримували прихід нової влади: “Зі сцени ніхто не сказав
людям, що робити” — і більшість людей повернулася до звичайних за8
нять, не плануючи надалі чинити тиску на владу. Сцена спорожніла,
політичний спектакль перемістився вже виключно до мас8медіа. Замість
live8вистави, дивлячись яку глядачі переживають власну єдність, лишив8
ся телевізійний серіал, за перебігом подій якого люди слідкують поодинці.
Водночас активізувалися невеликі самоорганізовані протестні об'єднання
громадян, які втратили довіру до інсценізації “представницької демок8
ратії” та вдалися до способів прямої дії. Досвід масової мобілізації став у
пригоді в локальних ініціативах. Люди, які самотужки борються проти ко8
мерціалізації освіти чи проявів сексизму у рекламі, проти ущільнюваль8
них забудов, які знищують публічний простір, чи різних форм ксенофобії
— активізуються. Люди, що демонструють підтримку чергового одно8
осібного репрезентатора чи репрезентаторки народної волі, все рідше ви8
ходять на маніфестації безкоштовно. Те що ринок влади став, порівняно
з допомаранчевими часами, вільнішим та різноманітнішим — факт, не та8
кий вже значний супроти зростання кількості ініціатив низового прийнят8
тя рішень щодо спільного майбутнього.
Це друге явище опинилося і в основі нового мистецтва України, “по8
коління 2004”, до якого належимо й ми. Розглядаючи сьогодні минулі
п'ять років через призму нашої колективної художньої біографії, я бачу
розподіл репрезентація/мобілізація ключовим для розуміння українського
мистецтва цього періоду — адже мистецький процес завжди відбуваєть8
ся у тісному зв'язку з іншими процесами життя суспільства.
Методи нового мистецтва: вуличні інтервенції та утопічні проекти8для8
майбутнього, “реалістичні” роботи8дослідження та фантазми вивільнення
суспільної конфліктності, твори8персональні висловлення на суспільно
важливі теми, задокументовані дії у відкритому публічному середовищі та
роботи8у8розвитку, залучення досвіду з інших сфер знання, мережева ко8
лективність.
Молоді художники, на відміну від авторів старшого покоління, майже
цілковито втратили інтерес до освітлених8освячених мас8медіа облич
влади — ані іконописання, ані іконоборства, лише байдужість.
Коли художник говорить мовою владних репрезентацій — немає значен8
ня, критично чи позитивно — це відкриває великі можливості для інстру8
менталізації мистецтва, позбавляючи останнє власної суб'єктності. Коли
художник вдається до можливостей самоорганізації, анти8авторитар8
ності, коли горизонтальний вимір політичної діяльності стає важливішим
за участь у розбудові вертикальних владних конструкцій — з'являється
єдина можливість для існування політично анґажованого мистецтва.

However, besides the change of ruling groups, the result of the “orange” events
was a serious civil mobilization. Side by side with the belief in the leaders who
occupied the high stage, there matured a confidence in action by one's own
efforts. If in the course of the next few years the former drowned in disappoint8
ment and depression, the latter got rooted in different areas of social life. In the
words of one activist who hailed the coming of the new government: “No one
from the stage told the people what to do” and so most returned to their daily
lives with no plans to continue pressuring the government. The stage emptied.
The political spectacle moved totally into mass media. The place of the live
show, which allowed people to experience their unity, was substituted by TV
serials which people follow on their own.
At the same time smaller self8organized protest unions of citizens activated
themselves. They did not lose faith in the staging of “representative democra8
cy” and turned to the possibilities of direct action. The experience of mass
mobilization served them well in forming local initiatives. People who individu8
ally fight against commercialization of education or against expressions of sex8
ism in advertisement, against condensed construction that destroys public
space or against all forms of xenophobia become active. People who demon8
strate support for the next one8person representative of the people's will con8
sistently more rarely join demonstrations without monetary compensation. That
the market of government became — compared to the pre8orange times —
more free and more varied remains a fact, not all that significant in comparison
to the growth of the number of initiatives among the lower levels to make deci8
sions about the common future.
This second aspect became the basis of a new art in Ukraine, the “2004 gen8
eration” to which we also belong. Surveying today the last five years through
the prism of our collective art biographies, I see a division of
representation/mobilization as a key to an understanding of Ukrainian art of
this period — after all, the art process always happens in close conjunction
with other processes of society's life.
Methods of new art include street interventions and utopian projects for the
future, “realistic” work8research and visions of settling social conflicts, works
that embody personal expressions about socially meaningful topics, documen8
ted acts in an open public environment and works8in8progress that involve expe8
rience from other spheres of knowledge, a networking collectiveness.
Young artists, in contrast to those of the older generation, almost totally lost
interest in the mass media featured canonized faces of government officials —
neither icon painting nor iconoclasm, just plain indifference.
When artists talk in the language of authority representatives — whether criti8
cally or declaratively — it opens great possibilities for art to be instrumental and
thus cleanse itself of its last vestige of its own subjectivity. When the artists turn
to possibilities of self8organization, anti8authoritarianism and when the horizon8
tal gauge of political activity becomes more significant than participation in
developing a vertical governmental construction, then there emerges the only
potential for the existence of politically8engaged art.
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Вікіпедійна мудрість окреслює революцію як “спробу змінити політичні
інституції та леґітимізацію політичної влади в суспільстві, що супроводжу8
ється формальною або неформальною масовою мобілізацією та неінсти8
туціоналізованими діями супроти влади”. Це моє улюблене означення, то8
му що воно містить слово “спроба”, якого немає у багатьох інших, загалом
непоганих визначеннях революцій — на зразок “поєднання наскрізних
структурних змін та масового зрушення” (Теда Скокпол) чи “швидких, за8
садничих, насильницьких змін у домінантних цінностях та міфах суспі8
льства, в його політичних інституціях, соціальній структурі, керівництві,
владній політиці та способах її здійснення” (Семюел Гантінґтон).

За жодним із цих означень Помаранчева революція не є революцією,
тому що не вистачає ключового слова “спроба”. Бо й справді, вона не
призвела до жодних структурних реформ, не зумовила засадничих змін у
політичних інституціях, і не вплинула кардинально на владну політику та
особливо на способи її здійснення. Хоч як парадоксально, але єдина
справді революційна зміна — так звана конституційна реформа, що зап8
ровадила примітивний розподіл влад і забезпечила сякий8такий плюра8
лізм у загалом авторитарній і неправовій державі, — була проштовхнута
старим режимом, який намагався вихолостити перемогу помаранчевих
супротивників та гарантувати собі особисту безпеку.

Кожна революція — це насамперед спроба змінити наявний уклад якомо8
га швидше і радикальніше. Революції можуть істотно різнитися метода8
ми, тривалістю, ідеологічними мотиваціями; вони можуть прагнути ради8
кальних змін у суспільно8політичних інституціях чи в економіці, чи в куль8
турі, чи в одному та іншому одночасно. Але масштаб і реальні здобутки
кожної з них обмежені не лише політичною волею й хистом рево8
люціонерів, не лише суто людським калібром їхніх провідників, їхньою
взаємосумісністю і взаємодоповнюваністю, а й характером суспільства, у
якому вони оперують, його попереднім досвідом та накопиченим соціаль8
ним капіталом, міжнародним оточенням та відповідними зовнішніми
зв'язками і важелями впливу.

Добрі революціонери — це ті, що використовують масове невдоволення і
потужну хвилю протестів аби усунути перешкоди, що гальмують розвиток
нації, аби розчистити модернізаційні шляхи, заблоковані старим режимом.
Вони будують нове на тому, що вже реально вдалось осягнути. У певному
сенсі вони продовжують еволюцію, обірвану або й обернену попередника8
ми. Саме це, власне, й зробили революціонери в країнах Балтії та Цент8
рально8Східної Європи, відновлюючи, по суті, свою передвоєнну дер8
жавність і розбудовуючи її в нових, значно сприятливіших для ліберальної
демократії міжнародних умовах. Вони повернулись до еволюції, зупиненої
чи спотвореної попередніми авторитарними режимами, — але тепер із но8
вим уже історичним досвідом та глобальним баченням.

Тим часом погані революціонери — це ті, котрі намагаються втілювати
свої утопійні доктрини безвідносно до обставин, до внутрішньої й міжна8

Микола Рябчук

РЕВОЛЮЦІЯ ЯК ПОВЕРНЕННЯ
ДО ЕВОЛЮЦІЇ:
НОТАТКИ КОНСЕРВАТОРА

A common wisdom on revolutions enshrined in the Wikipedia defines each of
them as “an effort to transform the political institutions and the justifications for
political authority in society accompanied by formal or informal mass mobiliza8
tion and non8institutionalized actions that undermine authorities”. It's my
favourite because it contains the word “effort”, missing in many other, pretty
good otherwise, definitions of revolution — like a “combination of thorough8
going structural transformation and mass upheaval” (Theda Scocpol), or a
“rapid, fundamental and violent domestic change in the dominant values and
myths of society, in its political institutions, social structure, leadership, and
government activities and policies” (Samuel Huntington).

The Orange Revolution would certainly not be qualified as a revolution by any
of them if the key8word “effort” is omitted. It has not brought any structural
transformations, has not changed fundamentally political institutions, and has
not affected substantially government activities and policies. Paradoxically, the
only revolutionary change — the so called constitutional reform that introduced
a rather crude separation of powers and secured some sort of political plural8
ism against probable authoritarian restoration — was promoted by the ancien
regime who strove to emasculate the victorious rivals and ensure personal
security.

Any revolution is first and foremost an effort to change something in short time
and in a fundamental way. Revolutions may greatly vary in methods, duration,
ideological motivation; they may strive for radical changes in social8political
institutions and/or in economy and/or in culture. But all of them are restrained
in their scope and achievements not only by political will and skill of the revo8
lutionaries, not only by the very caliber of their personalities, their mutual com8
patibility and complementarity, but also by the character of the society they
operate within, its past experience and accumulated social capital, internation8
al environment and external linkages and leverages.

Good revolutionaries are those who use a tidal wave of popular dissatisfaction
and mass upheaval to smash the obstacles that hinders nation's development,
to clear the road cluttered up by the ancient regime, and to build upon what was
achieved, i.e. to continue the earlier evolution derailed or arrested by the pred8
ecessors. This is what the revolutionaries in the Baltic and Central East
European states have done, building upon the major achievements of their pre8
war statehood within the new, much more supportive for a liberal democracy,
international environment. In a sense, they return to the evolution interrupted,
reversed, or stagnated by the authoritarian leaders, but they complete this
return with new historic experience and new global vision.

Bad revolutionaries are those who try to implement their utopian doctrines
regardless of circumstances, regardless of domestic and international envi8
ronment, of political culture, of economic development, and so on. They esca8
late violence and spoil blood because they believe that goals justify means,
and any failure results merely from insufficient will, and any resistance of cir8
cumstances is merely a proof of sabotage. Communist revolutionaries might

Mykola Riabchuk

REVOLUTION AS A RETURN
TO THE EVOLUTION:
REMARKS OF A CONSERVATIVE
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родної ситуації, без огляду на політичну культуру, економічний розвиток
тощо. Вони нарощують насильство й не рахуються з жертвами, щиро
вірячи, що мета виправдовує засоби і що кожна їхня невдача є всього8на8
всього наслідком недостатньої волі, а опір об'єктивних обставин — лише
наслідком ворожого саботажу. Комуністичні революціонери слугують тут
чи не найкращими прикладом, хоча певні риси такої авантюрної рево8
люційності можна догледіти навіть у загалом шляхетних сьогоднішніх
намірах демократизувати Ірак чи Афґаністан.

Помаранчеві лідери не були ані добрими, ані поганими революціонерами,
тому що вони взагалі — не революціонери. Вони суто опортуністично очо8
лили справді революційний рух, в основі якого лежало масове невдово8
лення гіперкорумпованим авторитарним режимом, його цілковитою
безвідповідальністю й беззаконням. Вони зайняли посади своїх поперед8
ників, проте не впровадили жодних змін, які можна було би назвати рево8
люційними. Зокрема — не подбали про верховенство права, без чого годі
й думати про здійснення якихось інших серйозних реформ у країні. Про8
тягом усіх п'яти років при владі вони демонстрували той самий непотизм
і ту саму зневагу до закону, що й їхні попередники. П'ять років вони так
само завзято гралися з правилами, замість, як радив колись їм Хав'єр Со8
лана, грати за правилами.

А проте революція, хоч як це парадоксально, не була цілковитою невда8
чею. Вона осягнула, принаймні частково, те, що покликана осягнути кож8
на революція: повернула країну на шлях еволюційного розвитку. У 19998
му Леонід Кучма обірвав цей шлях, зманіпулювавши президентські вибо8
ри і позбавивши українців реального вибору та можливості демократич8
но позбутися — непопулярного лідера. Тепер, після революції, вони отри8
мали знову таку можливість у відносно змагальному, плюралістичному
середовищі. У певному сенсі вони знову стали господарями власної
політичної долі.

Революція, однак, не трансформувала початкового прориву у масштабні
зміни, не відкинула попередньої парадиґми опортуністичної моменток8
ратії і не впровадила нової моделі системних реформ та стабільного роз8
витку. Вона лише відновила в Україні політичний плюралізм, свободу сло8
ва, мас8медій, зібрань, виборів, але — без ефективних інституцій та вер8
ховенства права, без чого всі громадянські свободи є доволі хиткими. На8
разі вони залежать лише від доброї волі основних політичних гравців, а
ще більше — від їхніх внутрішніх поділів та суперечностей, їхньої нездат8
ності (поки що) загребти всю владу в одні руки, марґіналізувати опонентів
і усунути плюралізм із політичної сцени. Вимушений плюралізм (pluralism
by default) є доволі точним означенням українського суспільно8політично8
го середовища — як у перші роки після здобуття незалежності, так і після
Помаранчевої революції.

Назагал Помаранчева революція була досить успішною в тому сенсі, що
відновила еволюційний розвиток, загамувала неґативні (авторитарні)

be the best examples of the sort, even though today's attempts to “democra8
tize” Iraq and Afganistan have something in common.

The Orange leaders have been neither good nor bad revolutionaries because
they have not been revolutionaries at all. They simply hijacked the revolution8
ary movement that was driven genuinely by popular dissatisfaction with the
corrupted regime, its total lawlessness and impunity. They replaced their pred8
ecessors but failed to implement any changes that could be deemed revolu8
tionary, primarily the rule of law that is crucial for any other reforms in the coun8
try. Throughout all five years of their tenure, they exposed the same nepotism
and disrespect for legality as their predecessors. For five years they have been
stubbornly playing with rules, rather than by rules.

But the Revolution, paradoxically, was not a failure because it accomplished,
at least partially, what any good revolution should do — put the country back
on a track of evolutionary development. In 1999, it was interrupted by Leonid
Kuchma who manipulated democratic elections and deprived Ukrainians of a
real choice and possibility to get rid of unpopular ruler. Now, after the
Revolution, they can do this again in a relatively competitive, pluralistic envi8
ronment. In a sense, they are masters again of their own political destiny.

The Revolution, however, failed to develop this initial breakthrough into a sus8
tainable movement, to build upon the initial success, to change the paradigm
of evolutionary development — from the notorious “muddling through” to a
coherent and comprehensive policy of much8needed reforms. It re8established
political pluralism, freedom of speech, of mass media, of elections, but without
functional institutions and rule of law all these civic freedoms remain endan8
gered. All of them depend largely on goodwill of major political players and
even more so on the internal rivalry and inability to get all, smash the oppo8
nents, and wipe out pluralism from the political scene. “Pluralism by default” is
an apt definition of Ukraine's political environment — either after independence
or after the Orange revolution.

In sum, Orange revolution was quite a success in a sense that it re8established
evolutionary development, curbed negative (authoritarian) tendencies and
restored basic political pluralism and civic freedoms. Yet, it was a failure in
sense that it did not create a positive dynamics but, rather, reintroduced very
slow, inconsistent changes that in a short run can be easily perceived as stag8
nation ("movement without change, change without movement”, as Marta
Dyczok entitled her book on post8communist Ukraine).

As to the culture and arts, I am rather reluctant to employ the term revolution
in this field. Partly it comes from my fear to overstretch and trivialize the term
— as it happens when we speak about “revolution in fashion”, “revolution in
cooking”, and alike. Partly it comes from my strong belief that literature and arts
belong to quite a separate field of human activity — not isolated but definitely
autonomous. Their intermingling with politics might be beneficial for the latter
but usually not for the former. Political revolution are usually caused by upset8
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тенденції та відновила підставовий політичний плюралізм і громадянські
свободи. Водночас вона виявилася невдалою в тому сенсі, що не створи8
ла позитивної динаміки, запровадивши натомість повільні й непослідовні
зміни, котрі з близької віддалі мало чим відрізняються від стаґнації ("руху
без змін, змін без руху”, як назвала свою книжку про посткомуністичну
Україну Марта Дичок).

Що ж до культури й мистецтва, то я волів би не застосовувати терміну
“революція” у цих галузях. Почасти — тому що побоююся надуживання й
тривіалізації терміну, які спостерігаємо, скажімо, в писаннях про “рево8
люцію у моді”, “революцію у кулінарії”, тощо. А почасти — тому що вва8
жаю літературу й мистецтво окремою галуззю людської діяльності, не
цілком ізольованою, але цілком автономною. Їхня взаємодія з політикою
може бути корисною саме для політики, але рідко коли для культури.
Політичні революції відбуваються, як правило, через порушення делікат8
ної рівноваги між різними суспільними акторами й підсистемами, їхніми
ресурсами, можливостями та інтересами. І найкраще, що можуть зроби8
ти революції, — це відновити порушену рівновагу та видобути, якщо є та8
ка змога, певну позитивну динаміку з цієї біфуркації. Натомість революції
у мистецтві спричиняються, як правило, змінами у світогляді, світовідчу8
ванні, у самому способі бачення людьми себе і світу. В цьому сенсі лише
кілька подій у мистецтві можна назвати справді революційними — як,
скажімо, перехід до тривимірної перспективи в ренесансному малярстві,
чи менш радикальні, але теж значущі переходи до чистих кольорів в
імпресіонізмі, до нефіґуративних форм в абстракціонізмі тощо.

Безумовно, кожен мистецький твір можна назвати революційним, якщо
він руйнує усталені стереотипи й кидає виклик жорстко визначеним ро8
лям та ієрархіям. Але, за великим рахунком, це повинен робити кожен
мистецький твір, якщо він не хоче бути привласненим масовою культу8
рою й перетворитися на більш8менш коштовний продукт ринкового спо8
живання та конформістського поцінування. Політичні революції здатні по8
деколи надихати митців, а митці подеколи здатні сприяти революціям у
ролі попутників. Проте їхні об'єкти і засоби, їхні кінцеві цілі є принципово
іншими. І їх не варто плутати й змішувати, навіть якщо вони, буває, нак8
ладаються на короткий історичний момент, який можемо назвати справді
революційним.

ting of a delicate balance between various social actors, resources, demands,
and subsystems, and the best they can do is to restore this balance gaining, if
possible, some positive dynamics from this bifurcation. Revolutions in arts are
usually caused by changes in Weltanschauung, in the very way people see the
world and themselves. Actually, very few occurrences can be qualified as rev8
olutionary in this regard — like a shift towards a three8dimensional perspective
in Renaissance painting, or less radical but significant shift towards genuine
colours in impressionism, or towards non8figurative art and some other forms
of minimalism.

Of course, any serious work of art can be deemed revolutionary as it chal8
lenges some stereotypes and seeks for freedom from rigidly defined roles and
hierarchies. But this is actually what the art is supposed to do if it does not want
to be hijacked by mass culture and become just a valuable product for market
consumption and conformist appreciation. Political revolutions, sometimes,
can inspire artists, and artists, sometimes, can assist revolutions as fellow8trav8
elers, but their fields, and agendas, and ultimate goals are world away, and
they should not be confused and fused, even if they overlap for a short histor8
ical moment we may call revolutionary.
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ТВОРЧА СИЛА
МІЖНАРОДНОГО
КУЛЬТУРНОГО ОБМІНУ

Інститут Адама Міцкевича — культурна інституція, що
займається культурною дипломатією у сфері
міжнародної промоції Польщі.

Ми організовуємо та беремо участь у програмах
культурного обміну за кордоном, співпрацюємо з іншими
іноземними міжнародними культурними інституціями та
організаціями. За підтримки Міністерства Культури та
Національної Спадщини і Міністерства Закордонних
справ презентуємо польську культуру, її минуле та
майбутнє.

Ми ініціюємо та реалізовуємо культурні проекти, які
розробляє та здійснює команда експертів. Ми успішно
організовуємо великі культурні події і маємо не менш
амбітні плани на майбутнє. Ми провели Рік Польщі та
Німеччини, Польський Сезон у Франції та Рік Польщі в
Ізраїлі, а нещодавно успішно завершили Рік Польщі у
Великобританії. У рамках цих подій ми показуємо
найкраще, що є у польській культурі (театр, кіно,
мистецтво, опера, джаз і тому подібне).

culture.pl web portal 
L це багатомовна інформаційна система нашого
Інституту, присвячена польській культурі. На цьому
порталі можна знайти новини про події, що відбуваються
у Польщі та за кордоном, а також багатющі інформаційні
матеріали, зокрема біографії видатних діячів польської
історії.

Adam Mickiewicz Institute
ul. Mokotowska 25, 
00L560 Warszawa, 
tel. +48 22 44 76 102 (fax 152);
iam@iam.pl

CREATIVE FORCE
IN INTERNATIONAL CULTURAL
EXCHANGE

The Adam Mickiewicz Institute is a cultural institution. The
Institute's activities are part of cultural diplomacy aimed at
promoting Poland internationally.

We organize and participate in cultural exchange programs
abroad, working together with other foreign and internationL
al cultural institutions and organizations. We present Polish
culture, past and present, with the support of the Ministry of
Culture and National Heritage and Ministry of Foreign Affairs.

We initiate and carry out cultural projects developed and
implemented by a team of experts. We have a track record
of organising outstanding cultural events and have equally
ambitious plans for the future. Following the PolishLGerman
Year, the Polish Season in France and the Polish Year in
Israel, we have just successfully closed the Polish Year in
the UK. As part of these events we export the best of Polish
culture (theater, film, art, opera, jazz and much more).

culture.pl web portal 
is our Institute's multilingual information system about
Polish culture. It contains news about events currently takL
ing place in Poland and abroad, as well as a wealth of backL
ground material including biographies of prominent figures
in Polish history. 
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