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Ми без кінця лаємо товариша Сталіна, 
звісно, цілком заслужено. Але я все-таки 

хочу запитати — хто написав чотири мільйони 
доносів?

Сергій Довлатов

Я питаю: за що люди — з народження — моли-
лися, страждали, про що мріяли? Аби хтось 

раз і назавжди сказав їм, що таке щастя — і 
потім прикував їх до цього щастя 
ланцюгом.

Євгеній Зам’ятін. Ми

з досвідом країни реалізованого соціалізму 
я в жодному разі не запропоную 

соціалістичну альтернативу… Але якщо мене 
запитають, навпаки: чи хочу я запропонувати 
своїй країні як зразок сьогоднішній Захід, як він є, 
я повинен буду відверто відповісти: ні, ваше 
суспільство я не міг би рекомендувати як ідеал 
для перетворення нашого. Для того
багатого душевного розвитку, який вже 
вистражданий нашою країною в цьому 
столітті, — західна система в її нинішньому 
духовно-виснаженому вигляді не видається 
привабливою.

Олександр Солженіцин, Гарвард, США, 1981



Йшов вулицею пан. 
Побачив гурт дітей. 

Спитався: як ти звешся?
Ти Анка? Ти Андрей? 
І діти щебетали — де вчаться, де живуть.
А далі пан питався: які заводи тут?
І де вони? 
І скільки у них робітників? 
І Анка показала, і Янко відповів.
Та Петер — піонер, — вже трохи старший він, —
Уважно обдивився панкá з усіх сторін
Й побіг до СНБ*, бо кожен піонер
Обачний і сміливий в країні в нас тепер. 
Бо це шпигун, що грає простого пана роль. 
І платить йому гроші долровий король.

Кріста Бендова. Піонерський марш.

* Служба національної безпеки. (Тут і далі — прим. пер.)
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 Я той, кого найбільше ненавидять у місцево-
му інтернеті. Мою аватарку вже бачив, напев-
но, кожен. Перекреслене або закривавлене 

обличчя розшарюється в соціальних мережах у темпі 
десяти тисяч хейтів за годину. Стільки ненависті не 
викликають ані брутальні фінти футболістів, ані кар-
коломні програші хокеїстів. Зрештою, навіть президент 
і прем’єр-міністр. Порівняно зі мною cкандальна пере-
можниця Євробачення зі своєю пісенькою про смутно-
го слоника у веселому зоопарку виглядає як улюблена 
співачка.

Політики з опозиції і влади мені подумки дяку-
ють — озлоблення мас нарешті змінило напрямок.

Фотки мандрують мережею, доповнені висновка-
ми, яких я ніколи не робив. Та й хто б ті висновки пе-
ревіряв? Перевірки — це щось, що відбувалося дуже, 
дуже колись давно… В іншій галактиці. Перевірки 
стали аут… Щонайменше — ретро.

Я — ходяча демотивуюча цитата. Мем.
Анімована ґіфка. Інформаційна репліка.
Фотографії виглядали жахливо і поширювалися, 

як дигітальна пожежа. У неті свої жахливі фото зна-
йде і Сара Лутц. Я сам їх наполегливо вишуковував, 
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коли вона закликала до солідарності з мігрантами. 
Стільки супротивників одразу культова Сара в житті 
ще не бачила.

Тепер здогадуюсь, що вона відчувала.
З вишкіреними зубами я бажаю Європі ще більше 

мільйонів біженців. З дурнуватим виразом обличчя 
підтримую атаку Ісламської держави на Відень і Вар-
шаву. З вологими очима волаю за переорієнтацію всіх 
співгромадян на геїв та лесбіянок і бажаю їм, аби ви-
глядали як Кончіта Вурст.

І хоч на вебі я провів більшість свого життя, стіль-
ки емодзі я ще не бачив. Спробував реагувати на фо-
румах. Коментував. Посилав емейли. Митцям публіч-
но присягнувся, що надішлю ще жахливіші знімки. 
Але мій гумор розуміли дуже прямолінійно.

Я передивився профілі своїх нападників. Окрім 
пристрасті до гоління голів, політики Імперії, амери-
канських байків та китайських футболок, всі мали 
“вищу життєву освіту”.

Лаяли мене квітчасто: сіоніст, соросівська язва, 
жидівський нацист (що?), зрадник, фашист, ганьба 
нації, ганьба світу, русофіл, американофіл, ізраїльтя-
нин, палестинець, язичник, жировик, ххх (софтвер 
автоматично витер), обрізаний ххх, панікер (звідки 
дізналися?), агент Заходу, агент Сходу, гейська піча 
(що?), псевдоінтелектуал, псевдолюдина, всепро-
пальщик, Гавел* (лайка?) чи гидкий товстун. Так, наче 
я їм диктував.

У чорній балаклаві я загубився в натовпі, який 
скандував моє ім’я і вимагав моєї публічної страти. 
Не сто чи п’ятсот років тому на просторах середньо-
віччя чи у резервації, а на головній площі великого 
міста, в якому я народився і живу.

* Гра слів: Гавел — президент Вацлав Гавел — і gavel — суддівський 
молоток.
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