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«Рисунки по памяти или воспоминания отсидента». Семен Глузман

20 лютого в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася зустріч викладачів
та студентів з Семеном Глузманом, який презентував свою книгу спогадів «Рисунки по
памяти, или воспоминания отсидента»
. Колишній політв'язень, дисидент, а нині – відомий громадський діяч. Президент
Асоціації психіатрів України. Директор Українсько-американського бюро захисту прав
людини і Міжнародного медичного реабілітаційного центру для жертв війни і
тоталітарних режимів. Бібліотека університету підготувала виставку-інсталяцію
присвячену його життю і творчості, яка викликала неабияку зацікавленість присутніх.

{gallery}foto/Gluzman/{/gallery}

Дисиденти. Отсиденти.

Це не був організований рух, а вони не були героями, радше були звичайними дівчатами
та хлопцями, які аж ніяк не хотіли потрапити до в’язниці… хотіли жити звичайним
життям, працювати, кохати, але… не змогли миритися з тим, що відбувалося навколо.
Думати інакше та говорити про це означало втратити роботу, можливо навіть родину та
друзів, а часто ще й втратити свободу, але… не втратити себе. Вони рятували, як сказав
Семен Глузман, свою особистість, бо не могли жити інакше.

Він говорить, що там, за гратами, були люди різні, порядні й непорядні, так само й при
владі та серед тих, хто карав, були люди та нелюди… Але він ні на кого не тримає зла…
Він і сьогодні не стоїть осторонь, бо йому не байдужа Україна та її майбутнє, яке все
більше й більше викликає тривогу. Звертаючись насамперед до молоді, Семен Глузман
говорить, що всі не виїдуть за кордон, більшість залишиться тут. Ми вже не повернемось
до СРСР, і проблема не в зовнішніх силах, які хочуть зруйнувати нашу державність, а
проблема в нас, в тому, що ми не хочемо керувати своєю державою – ми не ходимо на
вибори, ми не контролюємо владу, і навіть не прагнемо цього… Ми приречені жити в цій
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країні, і хочеться щоб життя це було комфортним та затишним. Просто і складно
водночас..

Авторська колонка Семена Глузмана на сайті НОВОЕ ВРЕМЯ: http://nv.ua/opinion/gluzma
n.html
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