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СВОБОДА 
ДАє шАНС

Н
еволя прирікає бути ресур-
сом, розмінною монетою в 
руках інших. 20 років тому 
українці зробили вибір на 

користь свободи. За незалежність 
боролися століттями, а отримали її 
за кілька років унаслідок банкрут-
ства імперії. Із визволенням 
пов’язували різні надії: очікували, 
що багатства країни забезпечать їй 
стрімкий розвиток, добробут для 
громадян і гідне місце у світі. Однак 
ані вчорашній компартійній еліті, 
якій бракувало досвіду управління 
суверенною державою, ані опози-
ції, яка перебувала здебільшого в 
полоні романтичних уявлень і не 
мала свого порядку денного для 
країни, не вдалося скористатися з 
шансів, що відкривалися на початку 
становлення суверенітету. Відтак 
дива не трапилося. До створення 
європейської України, де шановано 
права людини, формовано умови 
для всебічного розвитку особистості 
й гарантовано високі соціальні 
стандарти, доведеться йти довгим 
шляхом. Головне – не звернути з 
нього на узбіччя, аби колись знову 
не опинитися на початку.

 Фото: ВОЛОДимиР ФАЛіН
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Тиждень 
в історії

Країни 
Варшавського 
договору 
ввели війська в 
Чехословаччину 
для придушення 
«Празької весни»

Проголошення 
румунської окупаційної 
адміністрації між 
Дністром і Південним 
Бугом із центром у 
Тирасполі

У більшовицькій 
Росії скасовано 
приватну власність 
на нерухомість у 
містах

19 серпня 1941 року 20 серпня 1920 року 21 серпня 1968 року

У Нью-Йорку та Чикаго 
відбулися демонстрації 
на підтримку  
Юлії Тимошенко

Лукашенка помилував 
дев’ятьох опозиціонерів, 
засуджених за акції протесту 
після президентських 
виборів 2010 року

Акції протесту 
опозиції в Москві –  
30 мітингувальників 
затримала поліція

11 серпня 12 серпня 13 серпня

Б
уквально позавчора був свідком того, як 
симпатична журналістка ніжного віку, 
заледве старша за епохальну подію, річ-
ницю якої ми відзначаємо, вчепилася в 

першого президента України мертвою хваткою. 
запитання було те саме, на яке не лише він, 
особисто відповідальний за інформаційний 
привід, а й кожен із нас мусить відповісти, якщо 
серйозно ставитися до своєї країни та долі, а 
саме: «що ми залишили в радянському мину-
лому, про що варто шкодувати?»

звісно, для тих, хто наклав головою за ідею 
незалежності, включно з поколіннями інтелек-
туалів, політиків, вояків, партизан, дисидентів, 
сама постановка питання може здатися блюз-
нірською. Проте фундаментальна ідея навряд 
чи може постраждати від випробування на міц-
ність, це не питання якоїсь там виняткової ін-
телектуальної відваги, а проста розумова гігі-
єна. Дилема стара як світ: субота для людини 
чи людина для суботи?

Леонід Макарович відповідав у своїй звич-
ній розлогій манері, але від суті запитання не 
тікав: немає в тому минулому нічого, за чим 
варто ностальгувати. Потім, щоправда, обмо-
вився: ну науково-технічний потенціал… А в 
мене виникла простенька аналогія: припус-
тімо, людина виходить із в’язниці після багато-
річної відсидки, чи має вона озиратися з жалем 
на камеру, яку залишає? Так, у тюрмі годували, 
по неділях крутили кіно, була робота – рука-
виці шити чи що, були, напевно, якісь зв’язки, 
приятелі, була стабільність, відчуття спіль-
ноти… І що ми скажемо про того, хто сумує за 
в’язницею? Можемо лише діагностувати певну 
деформацію особистості.

Психоаналітики кажуть, що деформації, 
спричинені психотравмою, передаються спад-
ково. Можна припустити, що підґрунтям захо-
плення в певних соціальних прошарках росій-
ським табірним фольклором, усіма цими «зо-
лотимі куполами» разом із «Владімірскім 
централом» є не лише потреба у специфічній 
романтиці, а й те, що все це типологічно відпо-

відає культурній матриці колишнього зека в 
широкому сенсі. В такому разі хвороба чи, 
радше, девіація підлягає лікуванню, хоча ліку-
вання свободою – процедура подекуди болюча.

Можна згадувати з тугою чимало речей, на-
приклад, високий престиж культури. Авжеж, 
«найбільш читаюча країна» (щоправда, дотеп-
ники додавали: «найбільш читаюча Пікуля» – 

ЗВіЛьНеННя
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Віктор Ющенко дав 
свідчення у справі 
Юлії Тимошенко. 17 
серпня екс-президент 
України з’явився в Пе-
черському суді, хоча 
раніше, за деякою ін-
формацією, письмово 
звертався до нього з 
проханням взяти до 
уваги свідчення, які 
він дав на стадії досу-
дового слідства. Про-
курори на це заявили, 
що в разі потреби ко-

лишнього гаранта Конституції можуть доправити до суду примусово. 
У суді Віктор Андрійович розповів чимало цікавого. з його слів випли-
вало, що Тимошенко навмисне погіршила газові домовленості з Росією. 
зокрема, переказав слова російського прем’єра Владіміра Путіна, котрі 
той нібито йому казав: «Я особисто запропонував прем’єр-міністрові 
України: приїздіть, підписуйте контракт по $250 за тисячу кубометрів, і 
ми дамо вам право реекспорту. Хрін з вами. Вона відмовилася».
При цьому сам Ющенко вважав би прийнятними ціну $235 і підви-
щення вартості транзиту російського газу. Але й гадки не мав (як за-
певнив у суді), що справа може дійти до суми $450. Тимошенко, за сло-
вами екс-президента, цю цифру приховувала до останку. щоправда, 
вже наступного дня після підписання угоди на Банкову «надійшов 
факс із копією документа», але йому, як стверджує Ющенко, спершу 
просто не повірили. «Номер факсу відправника був російський», – до-
дав він інтригуючу деталь.
Насамкінець Віктор Андрійович закликав скасувати газові угоди і за-
пропонував взяти свідчення в представників російської сторони, зо-
крема Путіна та голови Газпрому Міллєра. щоправда, як стверджують 
джерела Тижня з-поміж учасників процесу на боці Тимошенко, для 
цього потрібне формальне клопотання до суду, а в ньому насправді «не 
зацікавлені» ані обвинувачення, ані захист.
Дивовижно, але Тимошенко відмовилася від будь-яких запитань до 
Ющенка. «Не хочу судити Помаранчеву революцію, не хочу тішити Бан-
кову», – пояснила вона. Між тим колишній гарант, як і решта свідків об-
винувачення, не зміг вказати найважливішого: якщо екс-прем’єрка 
умисно погіршила умови газових контрактів, то чому вона це зробила? 
«Я думаю, вона зацікавлена була політично», – припустив Ющенко пе-
ред журналістами, але тут-таки уточнив: «Чому так зроблено, не знаю». 
Отже, ймовірність того, що опозиціонерку засудять за «злочин без моти-
вів», істотно зросла.

У 50-ту річницю пакту 
Молотова – Ріббентропа 
понад 2 млн литовців, 
латишів та естонців 
утворили живий ланцюг

В СРСР прийнято 
рішення про 
ліквідацію польського 
«Цвинтаря Орлят» 
 у Львові

Катастрофа 
російського літака 
рейсу Анапа – 
Санкт-Петербург 
у Донецькій 
області. Загинуло 
170 осіб

22 серпня 2006 року 23 серпня 1989 року 24 серпня 1991 року 25 серпня 1971 року

ВР ухвалила Акт 
проголошення 
незалежності 
України.  
«За» – 346, 
«проти» – 1

Суд над екс-
президентом Єгипту 
Хосні мубараком 
та його синами 
перенесено на вересень

У Санкт-Петербурзі за 
агітацію проти влади 
затримано Боріса 
Нємцова

Прокуратура оголосила 
в розшук начальника 
іллічівського мТП, звину-
ваченого у зловживанні 
службовим становищем

14 серпня 15 серпня 16 серпня
На 53-му році 
життя помер 
голова Ради 
міністрів АР Крим 
Василь Джарти 

17 серпня
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Ющенко посвідчив  
проти Тимошенко 

був такий історичний белетрист, співець імпер-
ських цінностей). Та все ж нинішня шкільна 
програма з літератури (Гомер, Сервантес, Ґете… 
й Булгаков – який жах, у курсі зарубіжної літе-
ратури!) набагато переконливіша, ніж тортури 
нашого покоління над графоманською жувач-
кою романів «Мать» і «Как закалялась сталь».

Можна справді пишатися академічною нау-
кою в УРСР й окремими технічними прори-
вами. Але не забуваймо, що вся економічна сис-
тема будувалася здебільшого для обслугову-
вання військово-промислового комплексу. 
Найдосконаліші у світі міжконтинентальні ба-
лістичні ракети, транспортні літаки, танки… 
Чотири п’ятих української промисловості так 
чи інак працювали на «воєнку» (причому надто 
неефективно), на «масло» йшли ресурси, що 
залишалися від «гармат». Може, не по-
господарськи, але я ладен відмовитися від тех-
нічного рівня, якщо він є нічим іншим, як по-
хідним від Бомби.

що ще? Житлове будівництво з чергами по 
20 років? Лікарні з хірургами, котрі мусять під-
працьовувати на будівництві? з гастрономами, 
де за нещасною худою куркою (дотепники на-
зивали її «синій птах») треба було штовхатися 
в черзі півтори години? з дружбою народів за 
мінімальних коректив («усі нації рівні, крім єв-
реїв, а ще українців, якщо вони не відмовилися 
від своєї мови, позаяк то підозріло: мабуть, на-
ціоналіст»)? Так, мова – фундаментальне над-
бання незалежності, але про це поговоримо 
окремо, не поспіхом, не через кому.

значна частина нинішніх проблем – це не 
плід останніх 20 років, а прямий спадок соціа-
лізму. Те, що літні люди згадують сьогодні з 
ніжністю, тоді вони ж лаяли, але дуууже обе-
режно. Ось цей спогад, мабуть, мав би стати ви-
рішальним для обивателя, що не обтяжує себе 
«абстрактною» гуманітарною мотивацією: обе-
режність і страх, недовіра до кожного, хто не є 
найближчим приятелем, побоювання началь-
ства, партійних комісарів, таємних інформато-
рів КДБ, першого-ліпшого міліціонера.

Юна колего! Повірте: там, у минулому, не-
має нічого, крім порожньої клітки. Ваша сміли-
вість, Ваша розкутість, просто Ваше обличчя 
зайвий раз у цьому переконують. зі святом!

Юрій Макаров
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Розчарування і надія
Політичні та економічні кризи, під знаком яких проходило життя українців 
останні 20 років, банкрутство істеблішменту й відсутність контреліти змушують 
дедалі більшу кількість громадян молодої держави сумніватися в тому, чи пра-
вильним рішенням було голосувати за незалежність на грудневому референ-
думі 1991 року. Як свідчить опитування Інституту соціології НАН України, 
меншає тих, хто вважає, що зміни були необхідні. Водночас відчутною є 
тенденція до зростання протестних настроїв, які, за висновками соціологічної 
служби, скоро досягнуть рівня, зафіксованого перед Помаранчевою революцією. 
Попри те, 53% громадян готові терпіти наявний стан справ, сподіваючись, що 
їхнє життя скоро поліпшиться.                                     

ТУГА ЗА СОВКОМ

ТЕРПЛЯЧА НАЦІЯ

Дедалі більше громадян 
ностальгують за радянським 
минулим. Проти 1994 року 
зросла кількість тих, хто 
вважає, що не було 
необхідності в якихось 
докорінних 
змінах і годилося 
покращувати 
тодішній порядок 
життя, а не 
руйнувати 
його

За даними опитування Інституту соціології НАН України «Моніторинг соціальних змін».
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Більш ніж половина українців схиляються до думки, що «жити важко, але терпіти можна». 
Водночас дедалі менше людей сподіваються, що ситуація колись зміниться на краще 

Оцінка ситуації, що склалася в Україні внаслідок змін (%)

Оцінка перспектив змін у суспільній ситуації (%)

    2000            2005          2006           2008 1998     2000           2005         2006          2008     2010
70

60

50

40

30

20

10

0

70

60

50

40

30

20

10

0

Усе не так погано 
й можна жити

Ситуація загалом 
швидко 

погіршуватиметься

Важко сказати

Терпіти тяжке становище 
вже неможливо

Жити важко, 
але можна терпіти

4,1 4,4

5,4 6,1

9,6 8,9 7,4 7,3

17,9

30,6
38,9

59,9

51,450,4

21,1

29,1 29,827,3

48,5
53,5 53,4

13,4
11,7 9,5

Важко 
відповісти

Сподіваюся 
на поступову 

зміну на краще

Намагаюся не 
думати про завтра, 

жити теперішнім

20
,3

14
,8 18

,8

28
,2

51
,6 54

,0

50
,1

38
,8

17
,7

23
,8

22
,2

22
,7

10
,4

10
,4

7,
4 9,
0

19
94

19
97

20
00

20
11

19
94

19
97

20
00

20
11

19
94

19
97

20
00

20
11

19
94

19
97

20
00

20
11

76% українців +0,69лише 11,2% українців
вважають, що події в країні розвиваються 
в правильному напрямку.
62,8% опитаних Київським міжнародним 
інститутом соціології протилежної думки

вважають себе 
патріотами. Опитування 
Research&Branding Group

В Україні позитивний індекс довіри українців спо-
стерігається тільки в церкви. Як свідчить досліджен-
ня компанії TNS, за останній рік рівень довіри до 
всіх політиків та інститутів влади значно знизився і 
ставлення до них уже традиційно є негативним

ЮРій ПАВЛеНКО
конформіст
Віктор Янукович  
призначив соратни-
ка Віктора Ющенка 
уповноваженим 
президента з 
прав дитини. 

ОЛеКСій КОСТУСєВ 
і темний мільйон
Міський голова Одеси стверджує,  
що він не отримував понад 1 млн 
грн матдопомоги, а гроші одержав у 
спадок... від друга сім’ї. 
Мер збирається при-
тягти до криміналь-
ної відповідальності 
ЗМІ, які, за його сло-
вами, поширили 
неправдиву 
інформацію.

КРіСТіН ЛАґАРД
під слідством
У Франції розпочалося 
розслідування щодо 
можливого переви-
щення службових 
повноважень головою 
МВФ у період її пере-
бування на посаді 
міністра фінансів 
Франції.

ЛеОНіД ЧеРНОВеЦьКий
розлучається
Печерський суд почав розгляд позову 
дружини мера Аліни Айвазової про 
розірвання шлюбу. Є 
версія, що у такий 
спосіб родина Черно-
вецького намагається 
захистити свої статки в 
Україні від можли-
вих посягань.

БАРАК ОБАмА 
втратив довіру
Відповідно до соцо-
питування, проведе-
ного міжнародною 
консалтинговою 
агенцією The Gallup, 
рейтинг президен-
та США вперше 
впав нижче 40%.

5 ОБЛиЧ ОПиТУВАННя
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39,6%47% українців
шкодують про розпад СРСР.  
Опитування Інституту соціології 
НАНУ

опитаних в Україні вважають,  
що найбільшу роль у житті нашого 
суспільства відіграє злочинний світ. 
Дослідження Інституту соціології НАНУ
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за два місяці партія віце-прем’єр-міністра Сергія 
Тігіпка об’єднається з Партією регіонів. Принай-
мні так стверджують голова ПР Микола Азаров 
і сам Тігіпко. Хоча, як переконують у «Сильній 
Україні», плани щодо злиття з партією влади 
схвалюють не всі. Як розповів Тижню заступник 
голови партії Костянтин Бондаренко, наразі це 
позиція самого Тігіпка та деяких його однопар-
тійців, а остаточне рішення ухвалюватиме з’їзд 
політичної сили. Інтерес регіоналів, рейтинг яких 
стрімко падає, в укрупненні партії очевидний: 
усунення з власного електорального поля конку-
рента. Для Тігіпка ж входження до ПР – гарантія 
залишитися при владі. Сьогоднішні рейтинги по-
літика, за інформацією соціологів, тримаються 
на рівні 6–7%. Проте його популярність швидко 
знижується. Так, за даними TNS в Україні, якщо 
у травні 2010-го індекс довіри до нього перебував 
на рівні +0,45, то в липні цього року він впав до 
-1,04. В разі злиття з ПР, окрім гарантованого де-
путатського мандата, Тігіпко може претендувати і 
на підвищення політичного статусу: очолити пар-
тію влади чи обійняти посаду прем’єр-міністра.

Хто замінить Джарти

Смерть прем’єр-міністра Криму Василя Джарти 
може стати причиною виникнення протистоян-
ня за владу на півострові між різними центрами 
впливу всередині партії влади. Подейкують, що 
у заміні Джарти на свою людину давно зацікав-
лений очільник Адміністрації президента Сер-
гій Льовочкін. Він волів би бачити в його кріслі 
голову Севастопольської міськдержадміністра-
ції Володимира Яцубу. Проте не хочуть здавати 
позицій на півострові й макіївські, які бачать 
наступником померлого прем’єра його першого 
заступника Павла Бурлакова. Ділити це крісло 
розпочали ще за життя кримського прем’єра, 
коли стало відомо про серйозне погіршення 
стану здоров’я хворого на рак чиновника. На 
початку липня у низці зМІ навіть поширили ін-
формацію про те, що Джарти пішов з життя.
В липні прем’єра було госпіталізовано в одну 
з московських лікарень, де він переніс кілька 
складних операцій. Джарти помер проти ночі 
з вівторка на середу у кримському пансіонаті 
«Гліцинія», де проходив реабілітацію.

Партія регіонів поглинає  
«Сильну Україну» 
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Н
а мапі, що висіла в моєму шкільному класі, 
бракувало місця для України, яка була од-
ним із забутих куточків Європи, частиною 
СРСР і простором холодної війни. 

Вперше я відвідала Київ як член Данського комі-
тету довкілля у вересні 1989 року. Після цього ми 

побували в Латвії та Естонії. В усіх трьох міс-
цях із подивом побачили глибоко вкорінене 
прагнення національної незалежності. Цей 
рух був новиною для багатьох людей із за-

хідної Європи, як узагалі будь-яка інформація 
про те, що відбувалося за «залізною завісою».
24 серпня 1991-го мене як гостю запросили до 
Литви. Я тільки-но взяла участь у кількох кон-
ференціях у країнах Балтії і, зрештою, опини-

лася у Вільнюсі, де сотні тисяч людей вийшли на 
вулиці відсвяткувати свою незалежність і де мене 
запросили сказати «Ласкаво просимо назад до 
вільного світу». Уже через місяць після того я 
взяла участь у конференції Комітету з безпеки та 
співпраці в Європі (CSCE), усі учасники котрої ей-
форійно марили про нову, мирну, заможну Європу, 
в якій демократичні національні держави будуть 
побудовані на засадах дотримання права та за-
хисту прав людини. Таку, де громадяни матимуть 
право перетину нових кордонів. 
Відтоді минуло 20 років. Відокремлення України 
від Росії було мирним. Прогнози, що Україна роз-
ділиться на дві частини, не справдилися. Поділ на 
Схід/захід багато в чому є медійним стереотипом. 
Впевнена, якби російські лідери не почали шкоду-
вати про формування незалежної України та піддава-
тися своїм фантомним 
болям, то позитивна 
природна спів праця між 
двома сусідніми держа-
вами розвивалася б зна-
чно успішніше.
Помаранчева револю-
ція, що відбувалася сім 
років тому, здобула сим-
патії цілого світу, пока-
завши, якими мирними 
можуть бути револю-
ційні зміни. Хвиля ко-
льорових революцій 
була нагодою для демократичних перетворень.
Нині ми довідалися, що, по-перше, успішна 
революція потребує величезних зусиль, а по-
друге, щоб трансформувати її в ефективне управ-
ління, потрібно ще більше зусиль і терпіння.
Традиційно політику визначають як розподіл 
«цінностей» владою за законами суспільства. 
«Цінності» розуміються в широкому значенні. На 
жаль, у багатьох пострадянських країнах політики 
радше думають про привласнення державних цін-
ностей собі!
Побудова нації починається з верховенства права, 
надійних інституцій та свободи слова. 
Верховенство права означає, що всі рівні перед за-
коном і керуються державним законодавством. 

Це, своєю чергою, передбачає, що ви не можете 
бути покарані свавільно, а також те, що особи, які 
перебувають при владі, не перекручуватимуть за-
кони у власних інтересах. 
Україна має жорстоку історію і переживає досвід 
владного свавілля знову і знову. Новий «гумовий» 
капіталізм, збагачення, що ґрунтується на схемах 
тіньової приватизації, мають глибоке коріння в 
традиції зловживання владою, характерної для 
царату. Але ще жорстокішою та свавільнішою 
влада була в сталінські часи. Є нагальна потреба 
розірвати коло зла. Це має стати головною метою 
для всіх майбутніх політиків.
Але все це повинно висвітлюватися не лише в 
Тижні, а й в інших зМІ. «В Україні немає цен-
зури», – кажуть в Адміністрації президента. Проте 
політичні репресії та беззаконня щодо громад-
ськості показує всім, що ти ризикуєш опинитися 
врешті-решт у тюрмі, якщо підтримуєш опозицію. 
Наступним можеш бути ти. Особливо коли визна-
чення кримінального злочину є таким туманним, 
що на вулиці можна схопити першого-ліпшого зу-
стрічного й засудити його. До того ж кар’єра пере-
січного судді залежить від того, як він упорається 
з кримінальним переслідуванням, яке знову-таки 
залежить від президентської влади.
Справа Гонгадзе, яка так і не була до кінця розслі-
дувана, – це перший символ браку свободи слова. 
Найбільший здобуток після Помаранчевої револю-
ції – те, що медіа стали набагато вільнішими та 
плюралістичнішими, проте зараз ми бачимо, що 
цей феномен тримався на крихкій основі: більшість 

українських олігархів 
тоді належали до різ-
них політичних партій. 
У той період не було 
проведено багато ре-
форм, проте ви могли 
прочитати про недо-
ліки влади в газетах. 
Нині, після перемоги 
Януковича, більшість 
видавців і редакторів 
знають, кого треба за-
добрити, щоб вижити.
Проте, попри всі труд-

нощі останніх 20 років, громадянське суспіль-
ство в Україні було потужною силою. Надія, 

що воно знову, об’єднавши всі свої сили, зможе 
відродити Україну на всіх рівнях, є важливою 
складовою побудови нації.
На виборах наступного року єдиним шансом про-
тидії авторитаризму нинішнього уряду є початок 
щирої співпраці між опозиційними партіями для 
того, щоб змінити сьогоднішню виборчу систему 
та запобігти спробам повернутися до ще проблем-
нішої «50 на 50». Інакше вона сприятиме перемозі 
партії влади. І навіть армія незалежних спостері-
гачів не гарантує вільного та прозорого голосу-
вання, якщо не буде жодних змін у корумпованій 
електоральній системі. 

20-річна подорож по колу

і ЧеРеЗ 20 РОКіВ ПіСЛя 
ЗДОБУТТя НеЗАЛеЖНОСТі 

УКРАїНЦі ВКОТРе 
ПеРеЖиВАЮТь СВАВіЛЛя 

ВЛАДи. РОЗіРВАННя ЦьОГО 
КОЛА ЗЛА мАє СТАТи 
ГОЛОВНОЮ меТОЮ 

мАйБУТНіХ ПОЛіТиКіВ

Автор:  
Ганне 

Северінсен, 
Данія 
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У 
записі шахових партій 
явно слабкі ходи, які зго-
дом призводять до по-
разки, позначаються «?», 

особливо відверті помилки – 
«??». Аналізуючи розвиток подій 
літа 2011 року, саме так хочеться 
позначити рішення про арешт 
Юлії Тимошенко. Хоча воно поки 
що не мало для влади відчутних 
негативних наслідків, запущено 
низку процесів, які з великою 
імовірністю послаблять як вла  ду, 
так і країну загалом. 

ПРиТиСНУТі ДО СТіНКи
Версій, висунутих на пояснення 
дій влади кілька. І однією з най-
частіше згадуваних є так звана 
газова. Відповідно до розрахун-
ків експертів, ціна на газ $500 і 
більше за 1 тис. м3 ставить мета-
лургійні й особливо хімічні ви-
робництва на межу збитковості. 
Таку ситуацію прогнозували 
давно, однак запобіжних захо-
дів з енергозбереження, змен-
шення залежності від імпорту 
газу з Росії з її схильністю до за-
вищення ціни чи принаймні 
розширення виробництва влас-
них енергоносіїв вжито не було. 
Фактично Україна постала пе-
ред викликом, який країни за-
ходу мусили долати в 1970-х, а 
Центральна Європа – в 1990-х: 
шок від подорожчання енерго-
носіїв. Він ніколи не буває 
«вчасним», але для нинішньої 
влади є особливо небезпечним 
– призводить до зниження до-
ходів їхніх підприємств і збіль-
шення витрат населення, а від-
так до погіршення стандартів 
життя й остаточної зневіри у 
профпридатності «команди 
професіоналів». Не кажучи вже 
про те, що удару завдали ті, у 
кому вбачали якщо не союзни-
ків, то принаймні придатну для 
маніпулювання зовнішню силу: 
мовляв, вистачить із них оренди 
флоту й обіцянок колись надати 
російській мові статусу держав-

ної – й ціни на газ знизяться. І 
тут таке розчарування.

Росіяни, здається, цілком 
прораховують нехитрі комбінації 
влади в Києві. Ставлять умови, 
неприйнятні для будь-якої 
влади, яка хоче сама правити в 
Україні. Або вступ до Митного 
союзу, а отже, здобуття Москвою 
контролю над зовнішньоеконо-
мічною політикою. Або здача РФ 
газотранспортної системи, а 
отже, й коштів за транзит. А крім 
того, створення умов, за яких ро-
сіяни, регулюючи постачання 
газу, зможуть змусити українську 
владу «подарувати» їм будь-яке 
підприємство, що їх зацікавить. 
А з огляду на «меморандум Сє-
чіна» – список російських поба-
жань щодо українських об’єктів, 
переданий до Києва навесні ми-
нулого року, апетити в Кремля 
чималенькі й включають «усе, 
що ще рухається». 

В обох випадках Москва ста-
вить Україні в приклад Білорусь – 
востаннє кілька днів тому,  
15 серпня цього року. Однак якраз 

і стан, у якому виявилася там-
тешня економіка, і підрив стабіль-
ності її влади слугують потужною 
пересторогою проти дотримання 
цього курсу (докладніше див. 
Тиждень, № 32/2011). 

ГАЗОВий БЛеФ
Утім, відмовляючись повторю-
вати помилки Лукашенки в пи-
таннях інтеграції, українські 
можновладці готові повторювати 
їх в інших, внутрішньополітич-
них. Ніби не бачачи, що підрива-
ють власні позиції і сповзають на 
той самий шлях, який привів 
бацьку в російські обійми.

Натомість «контргра», схоже, 
здається чиновникам можливістю 
перевернути дошку й разом вирі-
шити всі проблеми. Після вине-
сення судом обвинувального ви-
року Тимошенко Україна може 
заявити про денонсацію газових 
угод. У разі якщо Москва пере-
криває вентиль, використовується 
газ із підземних сховищ, як це 
було 2009-го. за місткості сховищ 
близько 32 млрд м3 уже в червні 

Хід із двома знаками питання
Розпочавши, всупереч 
попередженням, грубу гру, 
українська влада загнала 
себе у глухий кут 

Автор: 
Ростислав 
Павленко
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закачали понад 24 млрд м3 (ра-
ніше на такі обсяги виходили вже 
восени), і процес триває: наша 
країна різко збільшила закупівлю 
російського блакитного палива за 
нинішніми цінами, доки воно 
знову не подорожчало. Пара-
лельно Кремлю демонструють 
«батіжок» і «пряничок». Плата за 
транзит газу зростає «аж» з $2,84 
до $2,89 за 1 тис. м3 на 100 км. А 
нещодавно ВАСУ після кількамі-
сячних зволікань «раптом» пого-
дився з донецькими судами щодо 
позбавлення звань Героя України 
Бандери і Шухевича, ставлення 
до яких у Кремлі відоме. Мовляв, 
ми й по-поганому можемо, але ж і 
ваш інтерес розуміємо. Тож да-
вайте домовлятися. 

Утім, на таку доволі тонку 
стратегію влада заходить зі сло-

новою грацією. щоб отримати 
поступки від Росії, треба забезпе-
чити принаймні нейтралітет Єв-
ропи. Інакше владі в Києві 
швидко пояснять, де дозволена 
межа поведінки. Коли йтиметься 
про безпосередній інтерес євро-
пейських споживачів, не виклю-
чене застосування санкцій проти 
дійових осіб української влади чи 
близького до них бізнесу, чого 
нині намагається домогтися від 
Європи опозиція. Кидати за 
ґрати провідного опозиційного 
політика – цілковите безглуздя. 
А супроводження цього арешту 
глибокодумними сентенціями 
Міністерства закордонних справ, 
які демонструють повне нерозу-
міння основ життєвої філософії 
європейців, межує з внутріш-
ньою диверсією. Чого вартий 
лише «шедевр» про те, що МзС 
не очікує ускладнень на перего-
ворах із ЄС, адже для останнього 
нібито «45-мільйон  на країна» 
важливіша за якогось там «окре-
мого політика». Сказати щось, 
що більше суперечило би право-
вим засадам Євросоюзу і світо-
глядній традиції європейців (де 
якраз права кожної «окремої» 
людини є мірилом усіх речей), 
просто неможливо.

Фактично з арештом Тимо-
шенко РФ передано вбивчий ар-
гумент проти будь-яких різких 
дій України. Російській диплома-
тії буде достатньо додати кілька 
штрихів до портрета нашої 
влади, яка сама себе малює де-
далі більше схожою на біло-
руську, і Януковичу й компанії 
доведеться на собі відчути, що то 
таке європейська ізоляція.

НАВіщО ТОДі ВОРОГи?
Тому, напевне, й виникла версія, 
яку озвучують і політики, і огля-
дачі: президента підставило його 
оточення. Винних іноді шукають 
поміж олігархів, ображених че-
рез зменшення свого впливу на 
ситуацію в країні, розподіл влас-
ності тощо. Однак вони менш за-
цікавлені в серйозному охоло-
дженні відносин із Європою (зва-
жаючи на партнерські стосунки 
по той бік кордону). Українська 
продукція у структурі торгівлі 

ЄС – на межі статистичної по-
хибки, тож, запровадивши санк-
ції, європейці їх не відчують. А 
ось для більшості олігархів на-
слідки будуть катастрофічними. 

Натомість угруповання в ото-
ченні Януковича, яке вважається 
проросійським та/або свого часу 
пов’язувалося з іменем Віктора 
Медведчука, має і можливість, і 
мотив втягнути главу держави в 
небезпечну авантюру. У зв’язку зі 
справою Тимошенко часто зга-
дується Андрій Портнов, який на 
обійманих ним посадах відпові-
дав за «спеціальні судові опера-
ції». Іронія долі ще й у тому, що 
він доволі тісно працював із Тим-
ошенко, навіть був помічений у 
відверто провальних акціях 
останньої (як-от спробі «захо-
пити» Фонд держмайна навесні 
2008 року). зМІ зафіксували 
присутність Портнова в Москві й 
під час підписання угод, за які 
екс-прем’єрку нині судять (ці-
каво, до речі, чи буде він допита-
ний у ході процесу?). І саме цього 
діяча вважають людиною Мед-
ведчука, через якого той нібито 
чинив вплив на Тимошенко, а те-
пер на Януковича. Якщо такі 
припущення прави  льні, ниніш-
ній президент, ідучи на повідку в 
згаданої групи, повторює по-
милки Кучми часів касетного 
скандалу. Це зараз екс-президент 
натякає на роль у тих подіях ро-
сійських спецслужб, а свого часу 
діяв, фактично до тримуючись 
диктованого йому плану, який 
віддаляв Україну від заходу і 
штовхав у обійми Росії. Історія, 
схоже, повторюється.

Не виключено, що нині для 
Януковича створюється викрив-
лена картина реальності, у якій 
іміджеві втрати на заході й 
удома подаються як невелике 
зло порівняно з перспективами 
«вирішити питання Тимо-
шенко» і навіть «зіграти по-
крупному за газ». Але коли ці 
перспективи виллються в ізоля-
цію держави і її влади, а Росія ві-
зьметься освоювати ресурси та 
підприємства України, відпові-
дальними назвуть не портнових 
і не медведчуків. А того, хто очо-
лював країну. 

Хід із двома знаками питання

ф
о

т
о

:P
H

L

Продовження 
теми 

на стор. 14-24

сПрава тимошЕнко|ВПРИТУЛ



П
роблема відносин із Ро-
сією українській владі 
стає просто не до снаги. 
Москва чудово розуміє, в 

яку безвихідь загнав себе офі-
ційний Київ викаблучуваннями 
у внутрішній політиці, й ква-
питься посилити тиск до не-
стерпної міри. Дивно, що в 
Україні такого повороту крем-
лівської зовнішньої політики 
досі не збагнули й надалі нама-
гаються грати в стару гру «і ва-
шим, і нашим».

У Москві шанобливо став-
ляться тільки до сильних парт-
нерів, які мають щось за душею. 
А у влади в Києві, схоже, не зо-
стається нічого – надто ж після 
того, як примарні надії заручи-
тися підтримкою заходу розта-
нули у зв’язку з арештом Тимо-
шенко.

зустріч Віктора Януковича 
та Дмітрія Мєдвєдєва 11 серпня в 
Сочі завершилася черговою де-
монстрацією твердості росій-
ської позиції, ставши черговим 
тому свідченням.

і ЧОГО їЗДиВ?
Усе це настільки очевидно, що 
постає цілком обґрунтоване за-
питання: навіщо наш президент 
узагалі їздив у Сочі? Невже 
лише для того, щоб сказати з 
приводу підготовки до Олімпі-
ади: «Мати такі споруди в Укра-
їні – це наша мрія!»  Схоже, це і 
є всі плоди рандеву.

Окрім, звичайно, твердого 
«ні» російської сторони на про-
позицію щодо перегляду газо-
вих угод і спроби української 

влади всидіти на двох стільцях, 
висуваючи компроміси та евфе-
мізми для пом’якшення питань, 
пов’язаних із Митним союзом. 
Тут росіяни так само непохитні: 
жодних хитрощів, ви або з нами 
і стаєте повноцінним, без обмо-
вок, учасником МС, або поза 
ним, а ми «захищатимемо» від 
вас свої ринки. На тлі торговель-
ної війни, яка розгортається, 
цілком зрозуміло, про який «за-
хист» ідеться.

Понад те, із зустрічі в Сочі 
може «випливти» ще кілька 
прикрих несподіванок. Напри-
клад, сторони щось обміркували 
«в конструктивному ключі», зо-
крема і щодо розмежування те-
риторіальних вод в Азовському 
морі. Не хотілося б, як зазвичай, 
зі зведень ТАСС дізнатися про 
те, що ми цього разу плануємо 
віддати росіянам в оренду чи 
«спільне користування».

Хай там як, а хвалитися, за 
результатами зустрічі прези-
дентів, вітчизняній владі ні-
чим. Ба навіть коли врахувати, 
що основною метою вояжу до 
майбутньої олімпійської столи-
 ці для української сторони мо-
гли бути внутрішньополітичні 
питання.

Партія регіонів і так утрачає 
популярність, тож як повітря 
владі вкрай потрібно було пока-
зати, що з Росією мир, дружба, 
жвачка. Схоже, не вдалося й 
цього.

з боку РФ робили недво-
значні заяви, що провина за по-
стійні перенесення рандеву пре -
зидентів лежить саме на Києві 
через його неконструктивну 
позицію стосовно вступу до 
Митного союзу. Водночас із 

Білокам’яної лунали вигуки, що 
нова українська влада не ліпша 
за попередню. І як за командою 
про це засурмили проросійські 
організації в Криму та Одесі, за-
зіхаючи на голоси виборців, які 
розчарувались у «регіоналах».

САмі СеБе ОБіГРАЛи
Можливий «план Б» для влади: 
якщо стосовно газу домовитися 
не вдасться, складнощі, які ви-
никнуть в економіці, списати на 
«нездоланні обставини». Не ви-

маршем  
в обійми
Москва поспішає скористатися  
із внутрішньополітичних  
помилок Києва

Автор:  
Юрій Райхель
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ключене й розгортання пропа-
гандистської кампанії на кш-
талт: «У нашій скруті винні 
Юлія Тимошенко (це обов’язкове 
ритуальне дійство) та непосту-
плива Росія, котра вимагає в нас 
відмови від незалежності й т.ін. 
в тому самому дусі. Але ми на 
сторожі й не здамось, однак на-
магатимемось із сусідами домо-
витися. заодно попросимося до 
Європи такими, як є, щоб уряту-
вала нас від поглинання вели-
ким сусідом».

Однак у це ще хтось міг би 
повірити, якби влада напере-
додні не перепиляла під собою 
сучка. Бувши водночас упевне-
ною, що діє мудро, й навіть веде 
на росіян наступ. Вона намага-
лася шантажувати Москву су-
дом, а потім й арештом Юлії 
Тимошенко. Мовляв, коли Фе-
міда визнає її винною, то ніби й 
підписані угоди втратять легі-
тимність.

Відповідь Москви у вигляді 
заяви тамтешнього МзС надій-
шла без зволікання й не зали-
шає ніяких сумнівів щодо вбо-
гості такого аргументу. Ви там 
як собі знаєте, а для нас домов-
леність діє, і спробуйте її пору-
шити – кісток не зберете. А щоб 
для такого роду наших стратегів 
дійшло швидше, в Білокам’яній 
заговорили про можливість на-
прикінці року нового газового 
конфлікту. Європу попереджа-
ють і заодно кидають тінь на 
Київ як на надійного партнера.

КАРТи БиТі
Прем’єр Азаров укотре напере-
додні зустрічі в Сочі намагався 
пояснити, що українське керів-
ництво переконуватиме іншу 
сторону діалогу в необхідності 
змінити ціну на газ. І навіть на-
тякає, що можливе звернення 
до арбітражу. Нібито світова 
кон’юнктура на ринку газу скла-
дається для Газпрому не надто 
вдало. Спотова ціна блакитного 
палива у Європі почала помітно 
знижуватися. На британському 
майданчику National Balancing 
Point (NBP) вона опустилася до 
$308 за 1 тис. м³, на французь-
кій PEG Nord становила $323, 
на голландській TTF – $312. До 
того ж заповненість сховищ у 
Старому Світі нині дуже висока. 
Водночас розцінки Газпрому 
ростуть і надалі. Середньозва-
жена ціна для постачання до 
Європи цього року може дорів-
нювати $402 за 1 тис. м³. Очіль-
ник монополіста Алєксєй Міл-
лєр заявляв, що до кінця року 
за довгостроковими контрак-
тами енергоносій може кошту-
вати $500 за 1 тис. м³. Швидше 
за все, в заяві керівника є еле-
мент блефу, але не дуже вели-
кий. Адже вартість нафти за не-
значних коливань залишається 
доволі високою.

Європейські партнери вже 
давно домагаються зниження 
ціни. Декотрим удалося. Ні-

мецькій E.ОN Ruhrgas, італій-
ським ENI, ERG та Sinergie 
Italiane, французькій GDF Suez, 
австрійським GWH Gashandel та 
EconGas Газпром став прода-
вати 15% об’ємів товару за спо-
товими розцінками. Крім того, 
латвійська Latvijas Gaze та ес-
тонська Eesti Gaas домовилися 
про пряме здешевлення бла-
китного палива на 15%, а ту-
рецька Botas – на 6,5%. Вирвала 
в російського монополіста 
знижку й італійська Edison.

Та, зрештою, коли євро-
пейці чогось і досягнуть, це аж 
ніяк не означає, ніби для Укра-
їни воно стане прикладом. 
Адже ми спотового газу прак-
тично не купуємо, а звертання 
до чужого досвіду не вельми 
переконливе. До того ж є оче-
видна різниця у відносинах Ро-
сії з Німеччиною, Італією, ба 
навіть країнами Балтії, та з 
Україною. І не на нашу користь. 
Навряд чи міжнародний арбі-
траж визнає легітимним пере-
гляд контракту, ґрунтований 
на рішенні суду в процесі Тим-
ошенко, що його тільки ліни-
вий у Європі ще не охрестив по-
літичним.

Теоретично Янукович і К0 

могли б іще поторгуватися щодо 
умов перебування Чорномор-
ського флоту РФ в Севастополі, 
зволікати з дозволом на перео-
зброєння та появу нових кора-
блів у його складі. Але Росії по-
спішати нікуди. Не надійдуть 
до тамтешнього арсеналу кілька 
суден зараз, то це можна буде 
зробити потім, у сприятливі-
ших умовах.

Коли на стіл переговорів по-
класти нічого, залишається хіба 
що закликати партнера увійти 
в становище. Проте Москва 
сльозам не вірить, а надто ж ро-
зуміючи: хоч тепер, хоч ніколи. 
Тому тиск на Київ триватиме, і 
українським олігархам час або 
готувати бізнес до поглинання 
російськими колегами після 
вступу до Митного союзу, або 
звикати платити «на всю ко-
тушку» за газпромівськими ці-
нами. Або ж відмовитися від не-
безпечних ігор у політичне пра-
восуддя і спрямувати зусилля на 
вирішення реальних проблем, 
без чого залежність від Росії буде 
вічною: енергозберігання, ди-
версифікація зовнішніх джерел 
енергоносіїв та розвиток вну-
трішніх. 
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В
Україні не перевелися принципові люди. І 
які ж то люди! Хай там що діятиметься, хай 
там які жахіття буятимуть у політичному 
житті, для них головне – принципи. за будь-

яких обставин. за будь-яку ціну. 
Ось знана письменниця гордо заявляє в інтерв’ю ро-
сійському «жовтому» журналу: я, мовляв, виступила 
речницею і натхненницею найпотужнішої на сьо-
годні в Україні партії – тієї, що проти всіх! На пре-
зидентських виборах нас було тільки 4%, а зараз уже 

25%! У нас є принципи – нам не підходить ніхто 
з чинних українських політиків, ми відкидаємо 
цю кланову колотнечу, хочемо зовсім іншого!

І при цьому, наголошує письменниця, режим 
Януковича не страшний, він смішний, він провін-

ційний, ось Тимошенко – то справжнє лихо, то аген-
тура Кремля, то «гламурний фашизм», Україна від 
нього, на щастя, порятована. Ба більше, у діях ни-
нішнього президента ця знана в Європах та Амери-
ках пані навіть вбачала ознаки демократії, про що й 
інформувала світ. Але головне для неї – це все ж 
таки «партія противсіхів», у якій на сьогодні вже 
чверть українського суспільства, бо саме ці люди, 
мовляв, є запорукою майбутньої демократії.
що ж, кількість тих, кому «по барабану» українська 
політика, а разом із нею нерідко й Україна як така, 
справді чималенька. І вона зростає. Ось тільки чи є 
таке зростання симптомом ствердження демокра-
тичної перспективи країни? У 1918–1921 роках «про-
тивсіхів» було куди більше. І під час штурму вій-
ськами Муравйова Києва, і під час «розбірок» між 
Скоропадським та Директорією, і під час спроб Пет-
люри за польською допомогою вибити червоних із 
Центральної та Східної 
України. Скажімо, якби 
у Києві в січні 1918-го всі 
офіцери-фронтовики 
взялися за зброю, то 
легко розгромили б не-
дисципліновані більшо-
вицькі загони, а про особливості державного 
устрою України можна було би подискутувати 
потім, за сприятливіших умов. Але ні! У всіх були 
незламні принципи. Як наслідок – значну частину 
цих дуже принципових осіб (бойових офіцерів з ор-
денами за хоробрість!) розстріляли більшовики. Ра-
зом із їхніми принципами та перспективами україн-
ської демократії. Варто згадати й не менш незлам-
ний принцип голови Директорії Володимира 
Винниченка та його однодумців: «Україна 
робітничо-селянська або ніякої!»  та прямі наслідки 
його реалізації, серед яких і капітулянтська політика 
щодо дій Москви, і загравання з плебейством водно-
час із нехтуванням «попутниками», себто вітчизня-
ною інтелігенцією, і вилучення з українського вій-
ська тих командирів, які намагалися його дисциплі-
нувати... Та що вже казати, навіть отамани 

Холодного Яру, незламні борці за свободу нашої 
держави, влітку 1920 року стали жертвами своїх 
принципів (разом із самою Україною): їм не дуже 
подобався вимушений союз Петлюри з Пілсуд-
ським, тому вони не вели активних дій і не скориста-
лися унікальним моментом: коли Червона армія 
пішла на захід, не вдарили по фактично порож-
ньому Києву, в якому були тільки тилові служби та 
чекісти. А це могло би докорінно змінити перебіг ві-
йни, але на заваді стали принципи. І коли отамани 
очуняли, було вже пізно. що ж, наша письменниця 
– гідна наступниця принципового Винниченка...
Не менш принциповими є й деякі громадські орга-
нізації. Приміром, одна з них – реальна, дієва, з хо-
рошою репутацією (принаймні до цього моменту) 
– вкрай негативно відреагувала на інформацію про 
створення в Україні комітетів опору диктатурі. 
Мовляв, повідомлення про нашу участь у таких ко-
мітетах брехливі, нас там немає і не буде, оскільки 
вони, по-перше, захищають Юлію Тимошенко, по-
друге, у нас зовсім інші принципи, ніж у тих осо-
ружних політиків, які їх створюють. А далі ціла тео-
ретична цидула. зокрема, попри численні пору-
шення владою громадянських прав і свобод, 
диктатури все ж таки, на щастя, поки що немає.  
Ось такі незламні принципи в цієї організації. Особ-
ливо тішить теза про відсутність диктатури! Воче-
видь, громадські активісти з цієї організації мають 
спеціальний вимірювальний прилад, за допомогою 
якого можуть визначити, коли ж саме зникає демо-
кратія і настає диктатура. Тільки чому ж вони не да-
дуть покористуватися ним історикам? Бо ті ніяк не 
можуть визначити, скажімо, коли точно в Італії 

1920-х запанувала фа-
шистська диктатура, 
адже перехід від багато-
партійності до монопар-
тійності тривав там аж 
п’ять років, і весь цей 
час Муссоліні був 

прем’єром – цікаво, якого числа він перетво-
рився на диктатора? А коли в Росії встановилася 

більшовицька диктатура? Ясна річ, що не 7 листо-
пада 1917-го – потім були Установчі збори, був соціа-
лістичний багатопартійний уряд, було повстання лі-
вих есерів, була «чистка» совєтів від «неправиль-
них» соціалістів, яких туди понаобирали робітники 
та селяни, то коли точно Лєнін став диктатором? А 
Гітлер? А Чаушеску? А Лукашенка?
...Польський філософ-дисидент Лешек Колаков-
ський свого часу опублікував есе «Похвала людській 
непослідовності», у якому спрямував інтелектуальну 
іронію проти вузьколобої принциповості, що на 
практиці стає небезпечним і тупим догматизмом. 
Гадаю, і знана пись мен ниця, і громадські активісти 
читали це есе. Але вирішили, що то про когось ін-
шого, а не про них, непогрішимих... 

як небезпечно бути 
надто принциповим

ПРиНЦиПОВі «ПРОТиВСіХи» 
ГіДНО ПРОДОВЖУЮТь 

ТРАДиЦії ВиННиЧеНКіВ

Автор:  
Сергій 

Грабовський
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Уладзімір Някляєв,  
білоруський громадський діяч, поет, кандидат  
у президенти на виборах 2010 року

У день президентських виборів незадовго до мітингу 
опозиції був побитий співробітниками міліцейського 
підрозділу й доправлений до лікарні в тяжкому стані. 
Того ж таки дня правоохоронці забрали його звідти й 
помістили в СІЗО КДБ. За кілька днів йому висунули зви-
нувачення за статтею «Організація масових безпоряд-

ків», якою передбачено покарання від п’яти до 15 років позбавлення волі. 
Арешт опозиціонера викликав різку негативну реакцію міжнародної спільноти. 
У березні 2011-го суд перекваліфікував обвинувачення на статтю «Організація 
та підготовка дій, що порушують громадський порядок або участь в них» (до 
трьох років позбавлення волі). Чергове рішення суду викликало нову хвилю про-
тестів міжнародної спільноти: 100 діячів культури з різних країн підписали лист 
солідарності з Някляєвим і висунули до білоруської влади вимогу його звіль-
нити. За кілька днів суд виніс вирок: два роки позбавлення волі з відстрочкою на 
два роки. Зрештою, під тиском країн ЄС та США опозиціонера звільнили, ухвалу 
Феміди було оскаржено в Мінському міському суді.

Андрей Саннікав,
білоруський опозиціонер,  
кандидат у президенти  
на виборах 2010 року

Був затриманий торік у грудні після роз-
гону мітингу опозиції проти фальсифіка-
ції результатів президентських виборів. 
Арешт політика викликав хвилю протес-
тів усередині країни й негативну реакцію 

міжнародної спільноти. Проте позиція громадськості на біло-
руську владу не вплинула. У травні 2011-го Саннікав був визна-
ний судом винним в організації масових безпорядків і засудже-
ний до п’яти років позбавлення волі в колонії посиленого ре-
жиму. Міжнародна організація Amnesty International визнала 
опозиційного політика в’язнем сумління. 

Беназір Бхутто,
екс-прем’єр-
міністр  
Пакистану

Після програшу на 
парламентських ви-
борах 1997 року На-
родної партії Пакис-
тану Бхутто, її очіль-
ниця, потрапляє в 

опалу. 1998-го проти екс-прем’єра та її чоло-
віка висунули звинувачення в корупції та за-
мовних убивствах. Відтак вона змушена 
була залишити країну і провести тривалий 
час в еміграції. Чоловік відбув понад п’ять 
років у тюрмі за звинуваченням у хабарни-
цтві. Після приходу до влади Первеза Му-
шаррафа, 2001-го, Бхутто виголосили ви-
рок: три роки ув’язнення за неявку в суд. Це 
стало причиною відмови їй у реєстрації як 
кандидату на парламентських виборах. 
2007-го Мушарраф підписує указ про амніс-
тію екс-прем’єра, і вона повертається до Па-
кистану, але невдовзі опиняється під до-
машнім арештом. Приводом для цього ста-
ють критика в бік президента за порушення 
принципів демократії та вимоги його від-
ставки. Після серії масових протестних ак-
цій політика звільнили. Однак незабаром 
Бхутто стала жертвою замаху. Її загибель 
прискорила перемогу опозиції, чоловіка об-
рали президентом країни. Мушаррафові 
було винесено звинувачення в причетності 
до організації вбивства колишньої очільниці 
уряду.

ібрагім шаріф аль-Сайєр,
лідер опозиції Бахрейну

Заарештований у березі 2011-го за участь в ан-
тиурядових протестах, на яких було висунуто 
вимоги розширення політичних свобод у кра-
їні. Засуджений на п’ять років позбавлення 
волі за «участь у змові, що мала на меті на-
сильницьку зміну державного ладу». Міжна-
родна організація Amnesty International ви-
знала його в’язнем сумління.

що далі країна від стандартів демократії, то звичніші  
для неї суди над політиками й вироки опозиціонерам
Як показує досвід інших країн, кримінальні справи проти топ-
політиків – це часто насамперед не прагнення справедливого 
правосуддя, а спосіб прибрати конкурента. Суди вивчають дії по-
літиків і в демократичних країнах. Підставою зазвичай стає або 
топ-корупція, або «негідна поведінка» – сексуальні скандали 
тощо. Як приклади можна згадати Сільвіо Берлусконі, Жака Ши-
рака, Гельмута Коля, екс-президента Ізраїлю Моше Кацава, екс-
директора-розпорядника МВФ Домініка Стросс-Кана, Білла Клін-
тона тощо.

Однак перспективи доведення вини в таких справах дуже при-
марні, і в судах демократичних країн, що орієнтовані на встанов-
лення істини, а не на легітимізацію наперед визначеного пока-
рання, до вироку найчастіше не доходить, тим більше до 
ув’язнення. Карою фігурантам таких справ фактично стають  
зіпсована репутація і втрата довіри, яка перешкоджатиме надалі 
їхній політичній кар’єрі.
Натомість у країнах, далеких від демократичних принципів, про-
відні лідери опозиції зазвичай залишаються за ґратами навіть 
тоді, коли обвинувальний висновок є сумнівним, а їхнього звіль-
нення вимагають громадськість і міжнародна спільнота.

Ріад Сеїф, 
лідер опозиції Сирії 

Заарештований у розпал про-
тестів проти влади. Був затри-
маний 2 серпня в аеропорту 
«Дамаска». Політик планував 
вилетіти до Німеччини, щоб 
пройти курс лікування від 
раку. Після його арешту акції 
протесту проти режиму пре-
зидента Башара Асада не 

припинилися. Європейський Союз наклав санкції на 
14 членів сирійського уряду, яких звинувачують у жор-
стокому придушенні антиурядових виступів. Закор-
донні рахунки чиновників заморожені, їм заборонено 
в’їзд до країн ЄС. Однак поки що влада Сирії на вну-
трішній та зовнішній тиск не реагує.



що швидше суд над Юлією Тимошенко 
наближається до закономірного фі-
налу, то гучнішими стають суперечки 
щодо того, чи буде цей фінал не лише 

закономірним, а й законним. ще віддразу після 
арешту екс-прем’єрки вони вихлюпнулися на 
міжнародний рівень. І, всупереч логіці, «бризок» 
від цієї хвилі з часом не меншає, навпаки, Україні 
все частіше доводиться, якщо продовжувати ана-
логію, втиратися. 
Офіційний Київ не мовчить: протягом п’яти днів 
до здачі цього матеріалу МзС устигло покрити-
кувати і заяви західних країн щодо справи Тимо-
шенко (мовляв, вони необ’єктивні), і дії опозиції. 
Остання, нагадаємо, закликає позбавити суддю 
Родіона Кірєєва та представників обвинувачення 
права на в’їзд до США. Українська дипломатія 
витлумачила як «тиск на суд», а також як спробу 
«залучити органи виконавчої влади окремих 
держав до втручання в судовий розгляд в Укра-
їні». «Ми переконані, що наші іноземні партнери 
абсолютно чітко й адекватно реагують і сприй-
мають ці заклики, цю ситуацію», – сказав Олег 
Волошин, голова департаменту інформаційної 
політики МзС.
Проблема в тому, що українська сторона сама 
робить усе, щоб захід і світ сприймали суд над 
Тимошенко лише як політичний процес (див. 
стор. 22). що, скажіть, мають думати у Ва-
шингтоні чи Брюсселі, якщо дипломований 
юрист, народний депутат Інна Богословська на 
кожному розі говорить про винуватість екс-
прем’єр  ки, а коли їй 
нагадують, що такі за-
яви робити до рі-
шення суду неправо-
мірно, «виправ-    
ляється»: я, мовляв,  
не тисну на суд, а про-
сто вважаю, що Тимо-
шенко посадять (програма «Шустер.Live» 
від 6 липня, прес-конференція 11 липня)? 
що думають притомні люди, коли народна об-
раниця після своїх висловлювань практично 
без паузи починає розповідати про «тиск на 
суд» з боку... адвокатів обвинувачуваної?
Як має Парламентська асамблея Ради Європи ре-
агувати на ось такі слова ще одного нардепа, 
всезнайка Вадима Колесніченка (12 серпня): «А 
чому доповідачі Ради Європи не переймаються 
долею іншого прем’єра України Павла Лазаренка, 
котрий перебуває у в’язниці в США? Він же теж 
проходив у питаннях, пов’язаних із ЄЕСУ...» У 
Страсбурзі достеменно знають, що Тимошенко в 
нинішньому процесі звинувачують зовсім не за 

фактами діяльності ЄЕСУ. І пасаж депутата розу-
міють однозначно: або Колесніченко – цілкови-
тий невіглас (проте хто ж йому тоді дозволяє ко-
ментувати речі, у яких він нічого не тямить?), або 
ж насправді ця заява спрямована на формування 
в українців викривленого уявлення про справу 
Тимошенко. що, власне, і є типовою ознакою по-
літичного процесу.
І вже зовсім не доводиться говорити про керів-
ництво Генпрокуратури, котра взагалі як ніхто 
мала би бути зацікавлена в тому, щоб процес 
Тимошенко видавався максимально неуперед-
женим. Спершу в ГПУ заявляють, що в США 
триває суд щодо вакцин «Таміфлю», а 
з’ясовується, що до слухань у штаті Орегон не 
мають стосунку ні Юлія Володимирівна, ні на-
віть свинячий грип. Потім перший заступник 
генпрокурора Кузьмін починає розповідати, що 
екс-прем’єрка колись під час закордонних візи-
тів витратила близько мільйона доларів на го-
телі й покупки, але ні словом не обмовляється, 
чи є тут склад злочину (в матеріалах звинува-
чення, до речі, цей факт ніяк не фігурує). зрозу-
міло, що заяви про мільйони на готелі можуть 
підігріти народну ненависть до колишньої чи-
новниці. Але як це пов’язано з юриспруденцією? 
В Європі думають і не знаходять відповіді. 
Нещодавно той самий Кузьмін видав нове «сен-
саційне» повідомлення: мовляв, Тимошенко 
може бути причетна до гучного вбивства доне-
цького бізнесмена і політика щербаня (1996 рік). 
Нібито на це натякав котрийсь із підозрю ваних, 

якому замовники бу-
цімто колись сказали, 
що за злочин «Юля за-
платить». Тепер Генп-
рокуратура «переві-
ряє» інформацію (ці-
каво, а раніше не 
можна було?). Проте 

можу закластися: результат буде такий самі-
сінький, як і з судом щодо вакцин: погово-

рили й забули. Ось згадаєте мої слова.
Тому що справа Тимошенко дійсно є політичною 
незалежно від справжньої провини екс-
прем’єрки. І представники влади ведуть її з гра-
цією відомої тварини у знаному торговельному 
закладі. А постраждають у підсумку українсько-
європейські відносини. Впевнений, на Михайлів-
ській площі це чудово розуміють усі: і рядовий 
клерк, і керівник департаменту інформаційної 
політики Волошин, і, безумовно, міністр Гри-
щенко... Але вони, на жаль, не вільні поставити 
на місце бездарних «пропагандистів» від партії й 
ГПУ. Не їхня парафія. 

Пожирачі іміджу

ВЛАДА САмА РОБиТь УСе, 
щОБ ЗАХіД і СВіТ СПРиймАЛи 
СУД НАД ТимОшеНКО Лише 

яК ПОЛіТиЧНий ПРОЦеС

Автор:  
Олександр 
михельсон
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м
зС провідних країн 
світу мовою дипло-
матії, а світова преса 
мовою журналісти-

 ки одностайно озвучили ту 
саму тезу: процес над Тимо-
шенко дуже шкодить майбут-
ньому України. Цьогоріч віт-

чизняне МзС уже намагалося 
відіграти роль такого собі 
державного спін-доктора, ви-
ступаючи з контрвідповідями 
на будь-які критичні інтерв’ю 
чи статті про стан справ в 
Україні, опубліковані в закор-
донній пресі (див. стор. 24). 

Їхнім лейтмотивом була теза 
про життя, яке стає щодалі 
кращим, а Юлія Тимошенко, 
мовляв, дезінформує світову 
громадськість. що ж, тепер 
українському уряду треба го-
тувати контрвідповідь без пе-
ребільшення всьому світу. 

Захід стурбований
Світова спільнота несподівано різко відреагувала на арешт 
Тимошенко

ThE EconomiST, 
ВеЛиКА БРиТАНія 
Фотографії Тимошенко, 
яку виводять із зали 
суду, і спецназівців у пов-
ному захисному споря-

дженні, які розганяють групки протестувальників на 
вулиці, підтвердили найгірші побоювання багатьох 
щодо Януковича. Посадивши екс-прем’єрку ще до 
закінчення суду, президент перейшов певну межу. 
У цьому він нагадує Путіна часів його першого пре-
зидентства, коли 2003 року було заарештовано на-
фтового магната Міхаіла Ходорковского. Різниця 
тільки в тому, що той знав, що робить. А Янукович, 
схоже, перейшов Рубікон і навіть не помітив цього. 
Та все ж і в Україні, і в Росії такі репресії роблять 
мирну передачу влади від одного лідера до іншого 
набагато менш імовірною.

Financial TimES, ВеЛиКА БРиТАНія 
…Якщо Тимошенко надовго усунуть від політики, засудивши й ув’язнивши, 
сприйняття України як держави, що прямує геть від демократії та європей-
ських цінностей, може мати довготерміновий ефект на інвесторів, вплинути 
на їхнє ставлення до неї… Українська економіка конче потребує вкладень, 
надто якщо ставити за мету постійне зростання після 15-відсоткового спаду 
ВВП 2009 року. Інвестори більше не запитуватимуть, коли українські ринки 
роздрібної торгівлі, страхування, банківських послуг та внутрішній ринок за-
галом наздоженуть польські аналоги. Вони радше запитуватимуть, чи кра-
їна повернеться назад на Схід до Росії, яка рада була б утримувати її в зоні 
свого впливу, чи й далі кидатиметься то на Схід, то на Захід, як це було впро-
довж багатьох років. У довгостроковій перспективі нинішній політичний без-
лад може завдати їй страхітливої шкоди. 

WaShingTon PoST, СшА 
Перед українським президен-
том Віктором Януковичем сто-
їть дилема. Він очолив країну 

торік, обіцяючи привести її до економічної інтеграції з ЄС, чого справді прагнуть ве-
ликі промисловці та більшість громадян. Але хоче сконцентрувати владу у своїх ру-
ках та покарати політичних ворогів, з-поміж яких лідери Помаранчевої революції 
2004-го. Проте до нього повільно доходить, що він не може зробити обидві ці речі… 
МЗС України заявило, що якби екс-прем’єрка поводилася так само задирливо в аме-
риканському суді, то її там теж ув’язнили б. Це дуже малоймовірно. Насправді і адмі-
ністрація Обами, і європейські уряди одностайно висловилися, що вважають кримі-
нальні справи проти неї політичними, а її арешт несправедливим. 

mariannE, ФРАНЦія 
Сьогоднішню Україну переслідує один привид – привид сталі-
нізму. Її президент Віктор Янукович відчуває певну ностальгію за 
деспотичним типом управління, що помітно з того, як функціо-
нує його державний апарат. Щодо цього в нас були й раніше пі-
дозри. Але те, що він використовує найгірші поліцейські та судові 

методи, не може не образити будь-якого справжнього демократа. Це очевидна пародія на 
правосуддя, зіставна з давніми процесами в Москві часів генерального прокурора СРСР Ан-
дрія Вишинського (призначений на посаду 1935-го, став головним державним обвинувачем 
на показових судових процесах над колишніми радянськими державними діячами в 1936–
1938 роках. – Ред.)… Підстави для ув’язнення звучать щонайменше парадоксально, якщо не 
безглуздо: перевищення службових повноважень! Таке формулювання викликало б лише 
посмішку, надто на тлі поведінки представників нової української номенклатури, якби його 
наслідки не були такими трагічними з людського погляду.  

gazETa Wyborcza, 
ПОЛьщА
Арешт екс-прем’єрки, яка сьо-
годні очолює опозицію, його 
перетворення на політичне шоу 
не сприяють поліпшенню імі-
джу України. Це вчинок у схід-
ному, авторитарному стилі, що 
нагадує ув’язнення російського 
нафтового короля Міхаіла Хо-
дорковского. Справжня його 
мета – усунути її з політичного 
життя та унеможливити участь 
у парламентських виборах на-
ступного року, але аж ніяк не 
турбота про справедливість. 
Шкода, що українське керівни-
цтво використовує такі самі 
прийоми, як і в сусідній Росії. 
Раніше можна було ще якось 
сподіватися, що Україна нама-
гатиметься бути іншою. 
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Кетрін ештон, високий представник єС із закор-
донних справ та безпекової політики
штефан Фюле, єврокомісар з питань розширення 
та політики сусідства (спільна заява)
«Ми надзвичайно стурбовані повідомленнями про події 
в Печерському суді, кульмінацією яких став арешт Юлії 
Тимошенко. 

ЄС та інші міжнародні партнери України не раз наголошували на необхідності чесного, про-
зорого і незалежного судового процесу, щоб уникнути будь-якого натяку на політику вибір-
кового правосуддя. Таким чином, ці події викликають занепокоєння станом верховенства 
права в Україні. 
Ми ще раз нагадуємо про те, що очікуємо високих стандартів від країни, яка прагне до полі-
тичної асоціації з Європейським Союзом».

Заява міністерства закордонних справ Франції
«Ми замислюємося над справжніми причинами судових переслідувань Юлії Тимошенко. 
Зокрема, схоже, що їй не було надане в повній мірі право на захист. Ми постійно підкрес-
люємо, що дотримання стандартів правової держави є ключовим елементом побудови 
партнерства між Францією, Європейським Союзом та Україною».

єжи Бузек, президент європарламенту 
«Я стривожений новинами про рішення суду затримати колишнього 
прем’єр-міністра Тимошенко. Контекст та умови дають підстави для стур-
бованості політичною природою цього рішення, а також застосуванням 
верховенства права в Україні».

Карл Більдт, міністр закордонних справ швеції
«Практично немає сумнівів, що ганебний спектакль, яким є процес проти 
колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, та її арешт за неповагу до 
суду під час розгляду справи дуже шкодять державі. Також майже не ви-
кликає сумнівів, що те, яким чином розвиватиметься Україна, має для 
майбутнього Європи велике значення… Поряд з іншими схожими випад-
ками цей викликає серйозні запитання щодо правоохоронної системи, 
зокрема щодо органів кримінального переслідування в Україні. Згадані 

процеси є чітким сигналом того, що, попри запевняння уряду Януковича, держава розвива-
ється в хибному напрямку». 

Джон Берд, міністр закордонних справ Канади
«Канада занепокоєна, вочевидь, політично вмотивованою судовою спра-
вою, а тепер і арештом Юлії Тимошенко. Наявність політичного уперед-
ження в процедурах правосуддя підриває верховенство права. 
Канада настійливо закликає український уряд посилити незалежність 
суду та продовжити спроби розбудови мирного, демократичного та роз-
виненого суспільства в Україні». 

Алістер Берт, заступник голови мЗС Великої Британії
«Я був дуже занепокоєний ув’язненням українського опозиційного політика 
Юлії Тимошенко… Закликаю українську владу дотримуватися найвищих де-
мократичних стандартів, зокрема щодо забезпечення прав людини, закону 
і незалежного, прозорого та справедливого судового процесу. Вони – пере-
думова для ближчої інтеграції України з Євросоюзом». 

Заява Державного департаменту СшА 
«Сполучені Штати хочуть ще раз висловити своє занепокоєння арештом колишнього укра-
їнського прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яке також висловила міжнародна спільнота. Її 
затримання порушує питання щодо застосування верховенства права в Україні й надає 
подіям вигляду політично мотивованих переслідувань із боку влади.
Закликаємо переглянути рішення про ув’язнення пані Тимошенко і негайно її звільнити. 
Ми дали уряду України знати про нашу стурбованість і далі пильно стежитимемо за 
юридичним процесом проти пані Тимошенко, а також проти інших українських опози-
ційних діячів».

Вернер Хойєр, державний міністр мЗС Німеччини 
«Є великі сумніви, чи можна вважати попереднє ув’язнення пропорцій-
ним запобіжним заходом. Те, що багато членів колишнього уряду перебу-
вають під слідством за зловживання службовим становищем, викликає 
підозру в політичній мотивації юстиції. Якщо таке враження далі посилю-
ватиметься, це стане значною перешкодою для зближення України з Єв-
ропейським Союзом».



Інтерв’ю 
з послом 
Франції в 
Україні Жаком 
Рено читайте 
в наступному 
числі Тижня

щойно колишній прем’єр-міністр опини-
лася під вартою, західна преса вибух-
нула такою кількістю публікацій на 
українські теми, якої Київ не бачив від 

часів Помаранчевої революції. Компліментів віт-
чизняному правосуддю тексти не містили. На-
впаки, широко цитовано було міністра закордон-
них справ Швеції Карла Більдта, який назвав 
процес «поганим спектаклем, не гідним великої 
держави», верховного представника Євросозу в 
іноземних справах Кетрін Ештон, яка піддала 
сумніву «існування правової держави в Україні», 
та багатьох інших критично настроєних до ре-
жиму Януковича політиків.
Піарники з Києва знову заходилися відбілювати 
імідж української влади, але краще цього було не 
робити, адже ефект від їхніх кампаній останнім 
часом виходить прямо протилежний. Особливо 
«ефектно» пропагандистські граблі made in Kyiv 
спрацювали у Франції. Варто було нашим дипло-
матам запустити «качку», «нібито» Париж від-
кликає свого посла з України Жака Фора через 
його зауваження про політичний характер суду 
над Тимошенко, як тамтешній МзС негайно по-
просив «на килим» українського посла Олексан-
дра Купчишина. І тут уже, мабуть, не залиши-
лося жодного найдрібнішого регіонального ви-
дання, яке не написало б про урок хорошої 
поведінки, що його дістав керівник українського 
посольства від своїх паризьких колег.
Кривенькою якоюсь вдалася у провладних політ-
технологів «качечка». Бо якби не було повідо-
млення про зв’язок між плановим від’їздом Жака 
Фора та озвученої ним позиції у справі Тимо-
шенко, не знадобилося б Тижню звертатися за 
посередництвом французького колеги по роз’яс-
нення до дипломатич-
ного відомства його 
держави.
«Надзвичайний та По-
вноважний посол 
Франції в Україні Жак 
Фор продовжує свою 
місію, його ніхто не від-
кликав, – відповіла на 
запитання нашого журналу під час прес-
конференції в Парижі заступник речника Мі-
ністерства закордонних справ Крістін Фаж. – 
Стосовно арешту Юлії Тимошенко: нагадаю зміст 
заяви, яку було зроблено в п’ятницю, 5 серпня: 
«Ми замислюємося над справжніми причинами 
судових переслідувань проти Юлії Тимошенко. 
зокрема, схоже, що їй не було надане повною мі-
рою право на захист. Ми постійно підкреслюємо, 
що дотримання стандартів правової держави є 
ключовим елементом побудови партнерства між 
Францією, Європейським Союзом та Україною».
згодом відповідь пані Фаж стала елементом прес-
релізу, що його розіслало вітчизняним журналіс-
там французьке посольство у Києві. Мало кому 
вподоби, коли його використовують натемно. А 

пана Фора просто не було за що карати: вислов-
лена ним під час круглого столу в українській 
столиці позиція цілком відповідає духові й букві 
офіційних декларацій Європейського Союзу та 
французького дипломатичного відомства.
Отже, граблі вдруге вдарили по лобі авторів спец-
операції «Жак Фор»: тепер уже чимало україн-
ських колег уважно придивилися до інформацій-
ної маніпуляції і назвали речі своїми іменами. А 
не вилетіла б «качка» з новинної стрічки «Інтер-
факсу» – не трапилося б ані французам, ані укра-
їнцям зайвої нагоди дізнатися, як хвацько київ-
ська влада вигадує вигідні для себе байки про 
зарубіжних колег.
Провладні іміджмейкери, у спробах імітації 
впливу на іноземні столиці, чимдалі дужче нага-
дують чарівника-недоука з пісні Алли Пуґачової. 
Того, хто «сделать хотел грозу, а получил козу». 
Паралелізм із західними судовими процесами 
над відомими політиками, до якого системно 
вдається вітчизняна дипломатія, навпаки, допо-
магає рельєфніше побачити різницю між демо-
кратією розвиненою і вдаваною.
«Я не став би, перебуваючи на чолі посольства, 
коментувати судового процесу над колишнім 
прем’єром Домініком де Вільпеном або вислов-
люватися про звинувачення в корупції, висунуті 
колишньому президентові Жаку Шираку», – за-
явив постійний представник України при ООН, 
колишній посол у Франції Юрій Сергеєв. І пра-
вильно зробив би. Адже обидва згадані ним по-
літики насолоджуються цілковитою свободою. 
Процес над Шираком триває, але слідчі пово-
дяться коректно, про перспективу превентивного 
арешту не йдеться. Чого б то судочинство й кри-
тикувати?

Стосовно Домініка де 
Вільпена, порівняння 
ще менш вдале, бо ж 
його антагонізм із Ні-
коля Саркозі дорівнює 
особистій несумісності 
Ющенка й Тимошенко. 
Попри те, на ниніш-
ньому етапі, екс-

очільникові уряду вдалося захиститися від 
звинувачень у відкритті таємних рахунків за 
кордоном. Він серйозно розмірковує над 

участю в майбутніх президентських виборах. Та 
хоч би як хотілося президентові Ніколя Саркозі 
уникнути конкуренції з колишнім прем’єром на 
власному електоральному полі, про те, щоб ки-
нути де Вільпена за ґрати, він не може й не мрі-
яти: французька судова система не передбачає 
механізму ручного управління «під господаря».
Часом видається, ніби в команді піарників Яну-
ковича і К° заховався свій внутрішній Штірліц. 
Саме він, очевидно, розробляє ті кривенькі про-
пагандистські качки, що приносять співчуття й 
симпатії зовсім не владі, а її опонентам. Із такими 
друзями, кажуть, і ворогів не треба.   

Пропагандистські граблі

 КОмУНіКАЦійНА КАмПАНія  
З ДиСКРеДиТАЦії КРиТиКіВ 
ПРОЦеСУ НАД ТимОшеНКО 
Не ПРОСТО ПРОВАЛиЛАСя,  

А й ДОСяГЛА ПРОТиЛеЖНОГО

Автор:  
Алла 

Лазарева, 
Франція
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Д
іагностувати проблеми 
розвитку демократії та 
прав людини в постра-
дянській Східній Єв-

ропі – завдання зовсім не пріо-
ритетне в американському полі-
тичному контексті. Але якщо 
все-таки братися за цю справу, 
то в ній має бути чіткий раціо-
нальний сенс, політичний і на-
віть економічний. І він з’яв-
ляється, коли ситуація в кон-
кретній країні далеко не 
безвихідна й коли самі поняття 
«демократія» та «права лю-
дини» таки вписуються в схему 
її розвитку, принаймні офіційно 
декларовану владою. з огляду 
на це аналізувати білоруські ре-
алії все ще безнадійно. А загли-
блюватися в російські немає 
жодного натхнення, бо схема 
поступу країни згадані поняття 
обходить стороною. І тут поміж 
білоруською та російсь кою без-
надіями в Східній Європі миго-
тить Україна. Нині поміж екс-
пертів у Вашингтоні до неї, на 
щастя, щирий інтерес зберіга-
ється. Це добрий знак. Тиж-
день зустрівся з віце-прези-
дентом Атлантичної ради Дей-
моном Вілсоном, одним із авто-   

рів квітневого спеціального 
звіту Freedom House про ситуа-
цію з демократією та правами 
людини в нашій державі, щоб 
почути найсвіжішу думку сим-
патиків України із протилеж-
ного боку Атлантичного океану 
про останні події в ній та на-
вколо неї.

мОВеТОН
У. Т.: Півтора року тому в 
інтерв’ю Тижню ви зауважили, 
що наступне десятиліття буде 
визначальне для долі України. 
Час минає, що скажете сьогодні?

– Є кілька сигналів тривоги, 
які ми сьогодні чуємо. Якщо 
Україна справді хоче стати су-
часною вільною державою-
нацією та європейською демо-
кратією, вона діє частково пра-
вильно, частково зле. з одного 
боку, це добрий знак, що влада в 
Києві таки переймається своїм 
іміджем та репутацією в світі. Це 
ще раз доводить: дуже важливо, 
щоб Вашингтон та Брюссель і 
далі активно долучалися до 
українських справ та критику-
вали, коли це потрібно, і спри-
яли, коли змога. з іншого – якщо 
ваша влада розчарована крити-
кою, котра лунає із цих геополі-
тичних центрів, то вона має не 
гніватися на них, а відповідати 
на неї позитивними змінами у 
внутрішній політиці.

У. Т.: якщо Юлію Тимошенко 
буде засуджено,  то як це, на 
вашу думку, позначиться на 
українсько-американських  
відносинах?

– Гадаю, це кине на них 
густу тінь. І зовсім не тому, що 
США мають якісь зобов’язання 
чи сентименти до Тимошенко. 
Ні про що таке не йдеться. Коли 
говорити відверто, для нас вона 
як прем’єр-міністр виявилася 
розчаруванням, важким спів-
розмовником у діалозі щодо 

низки питань. Тому в США 
ніхто не говорить, ніби ми під-
тримуємо Юлію Тимошенко, бо 
вона була нашим блискучим 
партнером, і ніби ми хочемо, 
щоб її обрали президентом 
України в майбутньому. Ні. Але, 
не забуваймо, вона – колишня 
очільниця Кабміну, популяр-
ний лідер, друга на президент-
ських виборах. І ось переможець 
у демократичних перегонах на-
магається усунути дієздатну 
опозицію. Це справді небез-
печно для нестабільної демо-
кратії. Це знищує стимули для 
демократичного передання 
влади в майбутньому. Якби 
Джон Маккейн хвилювався, чи 
не запроторять його до в’язниці 
після участі в президентських 
перегонах проти Барака Обами, 
наша політична система просто 
розлетілася б на друзки. Якщо 
ви встановлюєте стандарти й 
високі вимоги лише для своїх 
політичних ворогів, а не для 
друзів, це викликає великі по-
боювання, надто коли йдеться 
про демократію з незміцнілими 
інституціями й правосуддям. 
Ось чому справа Юлії Тимо-
шенко така важлива.

У. Т.: А щодо чого саме СшА 
було важко домовлятися з нею?

– Ми не досягли значного 
прогресу в питаннях покращення 
транспарентності енергетичного 
ринку України, навіть переговори 
з ЄС посувалися вельми непро-
сто. Так само важко було до-
мовлятися стосовно приходу у 
вашу країну американської ком-
панії Westinghouse, яка постачає 
ядерне паливо.

ФРОНТмеН Чи ТяГАЧ?
У. Т.: Чи не час Україні та її дру-
зям у демократичному світі 
дуже чітко артикулювати й зро-
бити зовнішньополітичним 
рингтоном очевидну закономір-

іміджмейкерство чи політикмейкерство?

БіОГРАФіЧНА НОТА
Деймон Вілсон
Американський експерт-міжнародник та дипломат. На-
родивсь у Чарльстоні, штат Південна Кароліна. 
1995 року здобув ступінь бакалавра в Університеті 
Дьюка, а 1998-го – магістерський ступінь у Школі сус-
пільних та міжнародних відносин імені Вудро Вілсона 
Прінстонського університету. Згодом працював заступ-
ником директора офісу генерального секретаря НАТО 
лорда Джорджа Робертсона, директором центрально-, 
північно- та східноєвропейських справ у Раді націо-
нальної безпеки США, виконавчим секретарем амери-
канського посольства у Багдаді, старшим директором 
європейських справ у Раді національної безпеки, де 
координував питання, пов’язані з НАТО, ЄС, Україною, 
Грузією, Балканськими країнами, енергетичною безпе-
кою в Євразії, брав участь у підготовці візитів Буша-
молодшого до Європи. Від 2008 року – віце-президент 
і директор програми з міжнародної безпеки вашинг-
тонського дослідницького центру «Атлантична рада» 
(Atlantic Council).

Спілкувалася 
Жанна 

Безп’ятчук, 
Київ – 

Вашингтон

Віце-президент Атлантичної ради Деймон Вілсон:  
«Найкраще, що може Україна зробити для покращення свого іміджу 
у Вашингтоні, – припинити переслідування представників опозиції»
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ність: від долі демократії саме в 
нас залежатиме її стан в усьому 
регіоні неєесівської Східної єв-
ропи? Тобто або пан, або про-
пав. Чи це занадто ідеалістично 
звучить?

– Україна неймовірно важ-
лива з погляду її масштабів, те-
риторії. Вона має потенціал 
стати однією з найважливіших 
держав на континенті. Але на-
разі це лише гіпотетична мож-
ливість. І якщо ми говоримо про 
нову Східну Європу, то напря-
мок розвитку саме України є 
вкрай значущим для неї. Ми 
спостерігаємо кроки вперед 
або ж назад у Грузії, Молдові. 
Це істотно, але саме ваша дер-
жава могла б стати фронтменом 
регіону й допомагати йому ру-
хатися до Європи. Так само вона 
може зробитися й тягачем, за 
котрим увесь регіон посуне в 
якийсь пострадянський туман. 
Москва не сприятиме реформам 
у колишніх республіках СРСР. 
Майбутнє перетворень у регіоні 
залежатиме від того, що відбу-
ватиметься в Кишиневі, Тбілісі 
та Києві й, можливо, навіть у 
Мінську. Успішна, високорозви-
нена ринкова демократична 
Україна також впливатиме на 
дебати всередині Росії щодо її 
майбутнього.

У. Т.: яким чином бюджетні 
проблеми в СшА та спричинена 
ними політична криза вплинуть 
на зовнішню політику? Східна 
європа відійде на ще дальший 
план у системі американських 
пріоритетів?

– Безперечно, ми маємо дуже 
серйозні проблеми з нашим бю-
джетом і з тим, як подолати його 
дефіцит. Але не треба думати, що 
в нас ніколи не було таких серйоз-
них дебатів щодо імміграційної 
політики та соціального забезпе-
чення в адміністраціях Буша-
молодшого, Клінтона, Рейґана чи 
Картера. Проте сьогоднішні су-
перечки у Вашингтоні абсорбу-
ють весь кисень в амери-
канському політич-
ному просторі. 
Отож зовніш-
ньопо-

літичні питання є тепер друго-
рядними. Мене особисто непоко-
їть, як це вплине на зобов’язання 
США в усьому світі. Але водно-
час ми є наддержавою. І жи-
вемо в реаліях, коли наш 
президент має значно 
більше свободи дій на 
міжнародній арені, 
аніж у внутрішній 
політиці. Йому 
важко вирішувати 
якісь проблеми 
всередині країни, 
коли до цього 
процесу має долу-
чатися також Кон-
грес. І це одне з 
пояснень, чому 
а м е р и к а н с ь к и й 
президент діє ак-
тивно саме в зо-
внішній царині – там 
він самостійний. І 
якщо ми говоримо за-
раз конкретно про 
Україну, то ви маєте 
рацію: вона не буде в 
списку головних пріо-
ритетів його порядку 
денного. Однак ваша 
держава має багато друзів 
у Вашингтоні. У США є чи-
мало людей, які хочуть, 
щоб українська історія стала 
історією успіху. Фахів- 
ці в Білому домі,  
Державному департаменті, 
Пентагоні мають намір працю-
вати над амери ка нсько-
українськими відносинами 
незалеж  но від того, що відбувати-
меться у внутрішній політиці ва-
шої країни.

ЧОРНий ПіАР
У. Т.: Цьогоріч мЗС України 
представило стратегію по-
кращення іміджу дер-
жави за кордоном. 
що ви пора-
дили б для 
його 

іміджмейкерство чи політикмейкерство?
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зміни на ліпше конкретно у Ва-
шингтоні?

– Це проблема не іміджу, а 
урядової політики. Я відзначив 
би, що ваше міністерство працює 
професійно. Але ті проблеми, на 
які Україна наражається сьогодні 
на міжнародній арені, не мають 
нічого спільного із зовнішньою 
політикою. Вони стосуються ге-
нерального прокурора, Міністер-
ства юстиції, Конституційного 
суду, Верховної Ради. Тож якщо 
спробувати оцінити державу суто 
з погляду її нинішньої зовніш-
ньої політики, то вона добре дає 
собі раду. Серйозно підходить до 
відносин із ЄС, підтримує страте-
гічне партнерство з Польщею, 
конструктивно налагоджує 
зв’язки з Росією. Питання енерге-
тичного співробітництва зі США, 
інвестицій, проблеми з подат-
ками, з якими стикаються аме-
риканські громадяни в Україні, – 
з усім цим ваше міністерство до-
волі ефективно працює. Вся 
проблема у вашій внутрішній по-
літиці, яку в усьому світі сприй-
мають негативно. І зарадити 
цьому, використовуючи піар-
план покращення іміджу за кор-
доном, годі. Це можливо тільки 
за допомогою внутрішніх ре-
форм, забезпечення незалеж-
ності правосуддя. Найкраще, що 
може Україна сьогодні зробити 
для покращення свого іміджу у 

Вашингтоні, – знайти вихід і роз-
судливо припинити кримінальні 
переслідування відомих пред-
ставників політичної опозиції, 
починаючи з Юлії Тимошенко та 
Юрія Луценка. Крім того, важ-
ливо тримати руку на пульсі 
стратегічних для американсько-
українських відносин питань. Ми 
наразі маємо певний відступ на-
зад у перемовинах стосовно ви-
сокозбагаченого урану. Якщо 
Україна не зможе ефективно їх 
продовжити, то втратить вели-
кий шанс у відносинах із ниніш-
нім Білим домом.

У. Т.: А як щодо питання наступ-
них перегонів?

– за нинішньої влади відбу-
лися поки що лише одні вибори – 
торішні місцеві, які було прове-
дено погано. Це був перший крок 
назад від 2005 року. Чи зможе 
нинішній уряд забезпечити віль-
ний, чесний, прозорий електо-
ральний процес? Це насправді 
завдання номер один. І випробу-
вання. Україна має всі шанси 
сповзти знову в автократію і 
клептократію, якщо ця влада за-
блокує шлях до вільних виборів.

У. Т.: Ви були одним із експертів, 
хто відразу після підписання 
Харківських угод щодо Чорно-
морського флоту, визнав: це об-
межить спроможність України 

ухвалювати самостійні полі-
тичні рішення. За час, що минув 
відтоді, ви особисто бачили 
цьому підтвердження?

– Я мушу визнати, що й досі 
доволі негативно ставлюся до 
Харківських домовленостей. Від 
самого початку мене особисто 
цікавило, які наслідки це ма-
тиме для суверенітету України 
в тривалій перспективі. Але я 
також гадаю, що вже після тих 
угод нинішня ваша влада 
вельми успішно справлялася з 
викликами у відносинах із Ро-
сією. здається, багато хто в ній 
зрозумів: що більше ви віддаєте 
Москві, то більше вона проси-
тиме, і Україна просто не в змозі 
вдовольнити її апетити. Харків-
ські угоди – це був спад. Але від-
тоді так чи інакше уряд спро-
мігся довести: він збирається 
робити те, що потрібно насампе-
ред Україні. Думаю, Янукович 
збагнув, що значно приємніше 
бути президентом незалежної, 
аніж васальної держави. По-
гляньмо, як він діяв у ситуації, 
коли постав вибір: зона вільної 
торгівлі з ЄС чи Митний союз із 
Росією. Все ж таки українська 
влада засвідчила тоді свій стра-
тегічний вибір – продовження 
перемовин із євроспільнотою. 
Хоча гарні політичні та еконо-
мічні відносини з Росією – це 
дуже важливо, але вони не мо-
жуть розвиватися за рахунок ва-
ших європейських перспектив.

У. Т.: А як бути, наприклад, із Бі-
лоруссю? Україна не засудила 
так різко й однозначно дій Лука-
шенки, як це зробив єС. Тут ми 
радше в одній когорті з Росією.

– Якщо Україна хоче приєд-
натися до Європи, то вона по-
винна що далі, то активніше 
діяти саме як її частина. Це, 
звісно, має цілком конкретні 
наслідки для вашої зовнішньої 
політики. Але й нинішній стан 
справ не є чорно-білим. Якщо у 
випадку Білорусі ваш міністр 
закордонних справ вважає, що 
пріоритетом номер один є до-
могтися звільнення політич-
них в’язнів і він може цьому по-
сприяти, діючи за лаштунками, 
це добре. Тож я утримуюся від 
того, щоб критикувати ваше 
МзС за реакцію на ситуацію в 
Білорусі. Думаю, його очільник 
Костянтин Грищенко вірить: 
наразі приватна дипломатія 
ефективніша. 

Повну версію 
інтерв’ю 

читайте на сайті 
www.tyzhden.ua

ВІЛСОН – 
ВИПУСКНИК 
ШКОЛИ 
ВІЛСОНА. 
Вашингтон 
не має 
сентиментів 
до Тимошенко, 
але її доля 
– це справа 
принципу 

28|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 34 (199) 19 – 25.08.2011

ВПРИТУЛ|ПоГЛяД





У 
2011-му на Херсонщині 
зібрали рекордний обсяг 
зернових за роки неза-
лежної України – 2,2– 

2,4 млн т, за попередніми оцін-
ками уряду, 75% збіжжя є про-
довольчим. Мінагропрод 
прогно зує, що цьогорічний 
врожай в Україні становитиме 
45 млн т – на 6 млн більше, ніж 
2010-го. зокрема, до збирання 
підлягають понад 6,7 млн га 
пшениці (+0,3 млн га рік до 
року), 3,8 млн га ячменю (-0,7 
млн га), близько 0,3 млн га 
жита (без змін) тощо. Кілька 
років поспіль навздогін пере-
можним реляціям із полів 
українці мали зростання цін на 
зернові та, як наслідок, на клю-
чові складові споживчого ко-
шика: борошно, хліб, крупи, 
м’ясо-молочні вироби. Уряд 
призначав винних – бізне с-
менів-спекулянтів, які, своєю 
чергою, кивали на жорстку і 
недолугу регуляторну політику 
держави. На завдання редакції 
дописувач Тижня відвідав 
фермерські господарства, щоб 
на місці розібратися, як позна-
чаються аграрні ініціативи офі-
ційного Києва на очікуваннях і 
настроях підприємців. Перше 
враження – бюрократи та су-
б’єкти господарювання існують 
у паралельних світах, які лише 
іноді перетинаються. 

марсіяни  
vs земляни
Польове дослідження Тижня 
виявило, що влада і фермери 
працюють у паралельних  
аграрно-промислових комплексах.  
Це не завадить 2011-го зібрати 
відмінний врожай, але знову 
актуалізує питання цінової 
стабільності

Автор:  
микола  Крос

На початку серпня Goldman 
Sachs Group Inc. на 27% підви-
щила квартальний прогноз цін 
на пшеницю. Якщо аналітики 
не помиляються, то напри-
кінці жовтня за неї даватимуть 
на міжнародних ринках $7,35 
за бушель (близько $270 за 
тонну). Причини подорож-
чання ті самі, що й у минулі 
роки: неврожаї, зокрема у 
США, та збільшення обсягів 
споживання у світі. Напри-
клад, за інформацією 
International Grains Council, 
вже цього маркетингового 
року його показник 
(655 млн т) на 4 млн т переви-
щить планетарні обсяги ви-
робництва. Проблема гло-
бальної агфляції (надстрімке 
підвищення цін на харчі на тлі 
зменшення їх запасів за від-
носно низької або від’ємної ін-
фляції), таким чином, заго-
стрюється… Для України ця 
проблема може бути еконо-
мічним шансом. Іще 2010 року 
ООН відвела їй роль «продо-
вольчого локомотива» (на-
ступного після Бразилії, РФ, 
Індії та Китаю). Тоді ж таки 
прем’єр Микола Азаров під-
твердив, що Україна «потен-
ційно здатна виробляти понад 
100 млн т зерна». Таку офі-
ційну позицію підтверджують 
і господарники. Інтрига в 
тому, чи створить держава 
умови для повноцінної реалі-
зації потенціалу вітчизняного 
АПК без небажаних інфляцій-
них наслідків на внутрішньому 
ринку?
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В
ід початку місяця тривож-
них симптомів побільшало. 
Америку затрясло, коли 
одне з великих рейтинго-

вих агентств знизило оцінку її 
кредитоспроможності. В усьому 
світі обвалювалися фондові 
біржі, причому на деяких реє-
стрували максимальне добове 
падіння індексів від 2008 року. 
Особливо постраждали банків-
ські акції, що у фінансовій сис-
темі є ознакою напруження. Ось 
тоді втрутилися центробанки.

Падіння фондового ринку 
призупинилось, але новим дже-
релом тривоги стала Франція. І 
хоча молоді економіки розвива-
ються далі і є достатньо силь-
ними, щоб забезпечувати сві-
тове зростання, песимістичні 
настрої, навіяні ситуацією в Єв-
ропі й Америці, важким тягарем 
лягли на весь світ.

Очевидно, цей песимізм ви-
кликали економічні дані, зо-
крема заокеанські. Вони в кра-
щому разі вказують на дуже по-
вільне відновлення. Але є ще й 
привид політичного ризику. Ін-
вестори, які впродовж трьох ро-
ків довіряли політикам свої 
справи, тепер передумали. Сум-
нівна угода про підвищення 
верхнього ліміту державного 
боргу, прийнята Конгресом 
США, й неспроможність зони 

євро владнати свої проблеми не 
лише погані самі по собі. за 
ними ховаються політики, які 
або не можуть пособити, або по-
гіршують ситуацію далі.

Ця зневіра впливає і на на-
строї в бізнесі. Найновіший ба-
рометр світової економіки – про-

ведене журналом The Economist 
спільно з Financial Times опиту-
вання менеджерів у різних кра-
їнах світу – показує, що скеп-
тики на 10,5% кількісно перева-
жають над тими, хто очікує 
покращення. Це дуже відрізня-
ється від оптимістичних резуль-

Хірурга викликати?
Економіка багатих країн перебуває в жалюгідному стані: пацієнтка 
ще жива, але щодень слабшає

БіДНий ДОЛАРОВий СТАНДАРТ
Чи похитнуло вірність «зеленому» зниження рівня кредитної довіри

«Сполученим Штатам під силу сплатити 
будь-який свій борг, бо ми завжди можемо 
надрукувати гроші», – сказав колишній го-
лова Федерального резерву Алан Ґрінспен 
після того, як рейтингова компанія Standard 
& Poor’s знизила кредитний рейтинг Аме-
рики. Зазвичай у зв’язку з такими заявами на 
думку спадає Зімбабве. Як засвідчила зло-
щасна африканська республіка, все ж таки є 
межа, до якої уряд здатен друкувати бан-
кноти: аж поки економіка стане жертвою гі-
перінфляції.
Але в Зімбабве вона вже минула. Як свід-
чать дані Economist Intelligense Unit, цього 
року інфляція в середньому там дорівню-
ватиме лише 5,5%. Як таке диво стало мож-
ливим? Завдяки переходу на долар США як 

основну валюту. Нехай Америка й утра-
тила свій високий рейтинг у три «А», проте 
долари, які вона випускає, «залишаться 
ключовою міжнародною резервною валю-
тою за будь-якого можливого розвитку по-
дій», – каже Джон Чемберс зі Standard & 
Poor’s.
Зімбабве – одна із 66 країн, крім самих США, 
які (за останніми підрахунками МВФ) або пе-
рейшли на долар як законний платіжний за-
сіб, або прив’язали до нього курс своїх валют, 
або ж використовують його як еталон для 
курсу обміну. Єдиний на сьогодні конкурент 
«зеленого», євро, має куди меншу сферу 
впливу, яка налічує лишень 25 «фанів» за 
межами власне 17 країн зони (див. 
«Прив’язка до долара»).

66 членів доларового блоку мають сукупний 
ВВП у майже $9 трлн, або приблизно 14% сві-
тової економіки. До цього списку входить 
дрібнота на зразок островів Сент-Кітс і Невіс, 
кілька країн із великим населення, як Бангла-
деш, та економічні середньоваговики як-то 
Саудівська Аравія. Ця група включає і союз-
ників, таких як Катар, – і бунтарів, таких як 
Венесуела, котра зневажає американський 
імперіалізм навіть тоді, коли здає свій грошо-
вий суверенітет центральному банкові США.
Та на жаль, не все так добре в доларовому 
блоці. Торік середній рівень інфляції серед 
його країн становив 5,6%. Цьогоріч вона, 
ймовірно, сягне в середньому майже 8%.
Найбільшим членом блоку є, звичайно, Ки-
тай, який не дозволяє своєму юаневі робити 
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татів опитування, проведеного в 
травні. Американські фірми не 
квапляться інвестувати свої ще-
дрі запаси готівки. Поки це три-
ватиме, центральні банки, на-
віть якщо все піде на лад, змо-
жуть запропонувати лише якісь 
пом’якшувальні напівзаходи.

Погіршення ситуації на бір-
жах у першій половині серпня, 
звичайно, не вселяє впевненості, 
хоча й не дає підстав панікувати. 
Після фінансових спадів процес 
відновлення посувається дуже 
повільно, бо ж приватний сектор 
виплачує борги. Ринок облігацій 
уже давно змирився з такою дій-
сністю. Та й американська еко-
номіка все ще подає ознаки 
життя: в липні було створено 
117 тис. робочих місць – аж ніяк 
не достатньо, але це ще не свід-
чить про рецесію.

Однак загроза нового скочу-
вання до застою для Америки й 
інших країн багатого світу ціл-
ком реальна. Причина проблеми 
обабіч Атлантики проста: заба-
гато боргів і замало політичної 
волі, щоб упоратися з їх наслід-
ками. Ось де насправді криється 
небезпека!

У зоні євро боргові напасті, 
які почалися в невеликих пери-
ферійних країнах, уразили те-
пер куди більші Іспанію, Італію, 
а може, й Францію. Як водиться, 
криза призупинилася після чер-
гового термінового саміту мину-
лого місяця, але продовжилася в 
іще гіршій формі, заледь стало 
зрозуміло, що політики зробили 
не все й залишили банківську 
систему в небезпеці. Водночас у 
Вашингтоні в перерві між супер-
ечками й сварками вони таки 
відвернули дефолт, піднявши 
верхній ліміт державного боргу 

законом, який має два недоліки: 
він зберіг тимчасові податкові 
пільги якраз тоді, коли еконо-
міці потрібні гроші, і не зміг ско-
ротити середньотермінового де-
фіциту. звідси – цілком виправ-
дане зниження кредитного 
рейтингу.

що можуть зробити цен-
тральні банки? У Європі втру-
чання ЄЦБ, звичайно, справило 
ефект, де це було потрібно: до-
хідність іспанських та італій-
ських облігацій знову опусти-
лася до 5%. Президент цієї уста-
нови Жан-Клод Тріше вчинив би 
мудро, якби знизив непроду-
мано завищену раніше ставку: 
інфляція в зоні євро вже пішла 
на спад, вона повинна пригаль-
мовуватись і далі паралельно 
вповільненню росту цін на то-
вари. Але ставки досить низькі, і 
ЄЦБ не хоче втручатися глибше 
у фіскальну сферу, скуповуючи 
облігації за рахунок держбю-
джету. По той бік океану голові 
Федеральної резервної системи 
Бенові Бернанке варто було б по-
думати про купівлю облігацій за 
щойно випущені гроші. 

НАЗАД ДО БАРАКА,  
АНґеЛи і К°
Найбільша небезпека, яка може 
критися в активності цент-
рального банку, – моральна. Він 
може дозволити урядам розсла-
битись і дати змогу комусь ін-
шому виконувати ту роботу, яка 
їм здається заважкою. Це вод-
ночас і небезпечна відмова від 
відповідальності, і втрачена 
можливість.

Американський Конгрес по-
винен примусити себе надати й 
фіскальну підтримку в коротко-
строковій перспективі (продо-

вживши тимчасові зменшення 
податку на фонд заробітної плати 
і страхування на випадок безро-
біття), й надійний план для ско-
рочення середньотермінового 
бюджетного дефіциту за рахунок 
податкової реформи і зміни в со-
ціальних виплатах. Для цього є 
проекти, складені представни-
ками обох партій. Обама та його 
супротивники-республіканці 
вже відчиняли двері такій чудо-
вій угоді й раніше. Новий комітет 
для скорочення дефіциту надає 
ще одну можливість. Циніки ка-
жуть, що наївно сподіватися на 
щось значне до президентських в 
США виборів 2012 року; та ще 
більш несерйозно думати, ніби 
можна відмахнутися від інвесто-
рів невдалим законом про підви-
щення верхнього ліміту держав-
ного боргу.

Перед іще складнішим ви-
бором постануть європейські 
лідери: або розвал зони євро, 
або тісніший фіскальний союз. 
Порятунок єдиної валюти ви-
магатиме куди більшого резерв-
ного запасу, ніж зона може за-
раз витримати. Розумнішим, з 
економічної погляду, виходом зі 
становища була б можливість 
випускати єврооблігації, що їх 
колективно забезпечували б усі 
члени зони євро. Це було б ве-
личезним політичним рішен-
ням, а не махінацією, яку 
протягують через чорний хід 
потайки від європейських ви-
борців. Якби так зробили, це до-
помогло б довести сагу до кінця. 
знову-таки, з погляду політики, 
це важко; але в німецького кан-
цлера Анґели Меркель і фран-
цузького президента Ніколя 
Саркозі залишилося не так уже 
й багато варіантів. 
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Чи похитнуло вірність «зеленому» зниження рівня кредитної довіри

Роберт Зеллік,  
президент 

Світового банку: 
«Уряди єврозони 

повинні 
перебудувати свої 

економіки, щоб 
відновити довіру 

фінансових 
ринків» 

Крістін Лаґард,  
голова мВФ:

«Надмірне скоро-
чення витрат, яке 

планують уряди ба-
гатьох країн, за-

гальмує процес від-
новлення націо-

нальних економік і 
викличе зростання 
безробіття, а відтак 
може спровокувати 

нову рецесію»

різких рухів стосовно «зеленого». КНР мріє 
про створення власного валютного резерву. 
Багато країн тримають юань на прикметі, бо 
не можуть дозволити собі втратити конку-
рентоспроможності, маючи такого величез-
ного експортера. Аналіз, проведений трьома 
економістами з Національного інституту дер-
жавних фінансів і політики в Делі, свідчить, 
що валюта Піднебесної вже справляє поміт-
ний вплив аж на 33 інші.
Ще одна економіка, затиснута між доларо-
вим блоком та потенційним юаневим, – це 
Гонконг. Його прив’язка до «зеленого» (за 
сприяння валютного комітету) бачилася 
цілком доцільною, коли юань теж був при-
кутий до американських грошей. Але те-
пер, коли він прощається з доларом, Гон-
конг розривається надвоє. Вже лунають за-
клики визнати юань законним платіжним 

засобом поряд із гонконзьким доларом. 
Проте керівництво країни не поспішає ро-
бити якихось кроків у цьому напрямку. 
Воно побоюється, що розмови про альтер-
нативи американським грошам підірвуть 
довіру до них. Прив’язка до долара «слу-
жила Гонконгу добрим якорем для моне-
тарної та фінансової стабільності від 
1983 року» – заявив голова тамтешнього 
Валютного управління Норман Чан після 
пониження кредитного рейтингу США ком-
панією S&P.
Вірність долару не можна приймати як 
належне навіть там, де він на це най-
більше заслуговує. 10 серпня зімбабвій-
ська газета Newsday перейнялася питан-
ням, чи не час уже «позбутися» його, 
щоб разом із ним не дістати й американ-
ської макроекономічної болячки. Дехто 

вважає, що південноафриканський ренд 
може стати кращою альтернативою. До-
лар США залишається ключовою валю-
тою в світі. Але не може бути добрим зна-
ком те, що навіть зімбабвійці розгляда-
ють якісь альтернативи.

Джерела: МВФ, The Economist
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ЗАПЛАТяТь УСі
Один із найбагат-

ших людей Америки 
Воррен Баффет для 
вирішення проблем 

із дефіцитом бю-
джету й зростанням 
державного боргу 

США пропонує владі 
підвищити податки 

для заможних. 
«Більшість багатіїв 
країни, які отриму-

ють основну частину 
доходів від інвести-
ційних оборудок, 

платять у держ-
скарбницю податок 
на прибутки обся-

гом 15%, тоді як 
представникам се-
реднього класу до-
водиться перерахо-
вувати 15–25% від 
свого доходу», – 

констатує Баффет 
фіскальну неспра-

ведливість по-
американськи
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м
асовий безлад, що про-
котився Британією на 
початку серпня, спри-
чинив як мінімум п’ять 

смертей, завдав збитків принай-
мні на £100 млн (і це лише вар-
тість пошкодженого майна), а 
також підтвердив багато супе-
речливих стереотипів. 

ПРиЧиНи
Для ультраправих серпневі заво-
рушення стали доказом того, що 
теорія мультикультуралізму за-
знала краху. Дехто намагався на-
віть провести паралель між там-
тешніми подіями та вчиненою 
Андресом Брейвіком різаниною 
в Норвегії: все, що сталося, було 
тільки невеликими сутичками 
у «громадянській війні Єврабії» 
між утисненими білими євро-
пейцями та «прибульцями» – 
здебільшого іммігрантами-мусу-
льманами.

Ці проблеми справді мають 
місце в сучасній Європі. Однак 
масові безлади в Лондоні все ж 
не були проявом расової війни. 
Хоча хулігани – це здебільшого 
молоді й бідні особи, колір шкі-
 ри та походження в них досить 
різні. Як і в тих, хто вийшов про-
тистояти бунтівникам. Люди, 
які взялися захищати свої крам-
ниці та фірми, утворили палітру 
сучасного міського населення 
країни: мусульмани й сикхи, азі-
ати й африканці, поляки, порту-
гальці, власне британці. Навіть 
ті громади, які зазвичай зали-
шаються нейтральними, об’єд-
налися, щоб зупинити безлад. 
Багато що в Британії йде не так, 
однак це не було прикладом 
утисків іммігрантами господа-
рів країни.    

Ультраліві партії дійшли 
згоди з ультраправими в тому, 
що серпневі заворушення були 
викликані расовими протисто-
яннями. Однак тоді, як нейти-
вісти констатували загрозу з 
боку іммігрантів, лівоцентристи 
всюди вбачали прояви расизму. 

Хулігани походили зі знедоле-
них та бідних етнічних меншин, 
які вже несли на собі тягар еко-
номічної нерівності й поліцей-
ських переслідувань. Із одного 
боку – приводом-ґнотом для ви-
буху масових заворушень стало 
вбивство поліцейським темнош-
кірого Марка Дуґґана в районі 
Тоттенхем під час спроби його 
арешту. з іншого – багато хто з 
вандалів був жертвою постій-
них, подекуди щоденних, полі-
цейських переслідувань у стилі 

«затримай і обшукай». Це стало 
їхньою помстою.

Такий сценарій є досить про-
стим і зрозумілим (логічним), 
проте він не відповідає дійсності. 
Расова упередженість у Британії 
присутня. Але її прояви зменшу-
ються щороку, особливо у вели-
ких містах (не без переселення в 
сільську місцевість і на околиці 
тих, хто не вміє жити в мульти-
культурному та мультиетніч-
ному суспільстві). Події в Лон-
доні не були простою справою 

інший Лондон
Масові заворушення радше посилюють наявні в суспільстві 
настрої, аніж змінюють певні уявлення та погляди

едвард  
Лукас, 
Велика 

Британія
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білих проти чорних (точніше бі-
лих проти небілих).

Помилковим є й інший сце-
нарій лівих партій: неомарк-
систський погляд на те, що ма-
сові заворушення – це по-
встання бідних проти багатих, 
спричинене урізанням бюджет-
них коштів. Найбільше від 
цього, мовляв, постраждала 
саме молодь. Однак серед ван-
далів були також діти із сімей 
середнього достатку й люди, на-
лежні до класу «білих комір-
ців:» перший, кого можуть засу-
дити, працює помічником учи-
теля. Тоді як декотрі з тих, хто 
втратив майно внаслідок заво-
рушень, були скромними кра-
марями. Часто біднішими, ніж 
самі мародери. Однозначно, ху-
лігани мали мотиви економіч-
ного характеру (як-то відсут-
ність дорогого дизайнерського 
взуття, великих телевізорів та 
інших товарів побуту). Проте іс-

нування економічної нерівності 
не виправдовує того, що ста-
лося.

Інші сценарії є більш вива-
женими, хоча неповними й та-
кими, що ґрунтуються на пев-
них сталих переконаннях. 
Дехто вважає, що це проблема 
переважно самої поліції. зо-
крема, зростання політкорек-
тності й бюрократії впродовж 
останніх 30 років скувало і об-
межило дії поліції. Не бажаючи 
вислуховувати звинувачення в 
деспотичності, вона боїться рі-
шуче діяти щодо молодих по-
рушників. Правоохоронці ви-
трачають куди більше часу, за-
повнюючи протоколи у 
відділках, ніж патрулюючи ву-
лиці. До того ж відмовляються 
застосовувати проти мародерів 
новітню зброю, наприклад гу-
мові кулі, водомети й сльозо-
гінний газ, що їх трактують як 
«антибританські методи» (хоча 

це не заважає покладатися на 
їх силу в Північній Ірландії).

щось у цьому сценарії таки є. 
Поліцейська справа, як і банків-
ська, спрямована на отримання 
коштів обманним шляхом. Вона 
змушує людей вірити, ніби пра-
воохоронці є всюди, навіть якщо 
це фізично неможливо (анало-
гічно вкладники банків певні, 
що вони можуть будь-коли за-
брати свої гроші, розуміючи вод-
ночас: жодна фінустанова у своїх 
сховищах не тримає такої кіль-
кості готівки). Тільки-но віра у 
всюдисущість поліції згасає, лю-
 ди починають коїти злочини. 

Уряд Британії ставиться до 
таких питань досить серйозно, а 
тому нещодавно найняв колиш-
нього комісара поліції Нью-
Йорка Вільяма Браттона в ролі 
консультанта-радника. Він відо-
мий тим, що першим у поліцей-
ській справі ввів теорію «розби-
тих вікон», згідно з якою неве-
ликі, але помітні ознаки зане  - 
паду роз’їдають суспільну довіру 
й заохочують беззаконня.

Паралельним, але не менш 
важливим чинником є недоліки 
в системі кримінального право-
суддя. Більшість злочинців за-
лишаються на волі. А тих, кого 
спіймали, не притягують до від-
повідальності (натомість вони 
або відбуваються попереджен-
ням, або сплачують невеликі 
штрафи). Більшість із тих, хто 
таки постав перед судом, буває 
виправдано. Ті ж, кого засуджу-
ють, не потрапляють за ґрати. 

Така ситуація бентежить 
усіх. Поліція почувається так, 
ніби її «кинула» Королівська 
прокурорська служба має не ве-
ль  ми впливових юристів і жах-
ливу звичку припускатися по-
милок у документації, що відпо-
відно гальмує судові справи. 
Водночас громадянам видається, 
що «кинули» їх, адже покарання 
для винних зазвичай досить 
легкі (а через переповненість 
в’язниць багатьох відпускають 
звідти за «хорошу поведінку»). 
Платники податків можуть ті-
льки дивуватися, чому утри-
мання однієї особи в тюрмі ко-
штує £1 тис. на тиждень, а від-
дача настільки мала.

Система кримінального пра-
восуддя, звісно, могла би бути 
кращою. Але, спостерігаючи за 
масовими заворушеннями, ми 
лише переконуємося у провалі 
кримінально-виконавчого апа-

У ТОТТЕНХЕМІ 
ВСЕ СПОКІЙНО. 
У Великій 
Британії 
точатться 
суперечки, чи 
розширювати 
повноваження 
поліції 
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рату. Слабкість і некомпетентність 
поліції, а також відсутність довіри 
до устрою можуть спровокувати 
крадіжки, хоча не конче мусять 
бути їх прямою причиною.

Чітко простежується те, що 
головною причиною безладів є 
розпад сім’ї та незначний вплив 
школи на виховання. Вражає, 
що однією з перших обвинува-
чуваних у масових безладах 
стала 14-річна дівчинка, батьки 
якої навіть не знайшли часу при-
йти на судове засідання (суддя 
справедливо розлютився).

Родини без батька – сучасний 
феномен Британії. Їх почало різко 
більшати в 1970-х із масовими 
розлученнями темношкірих пар, 
що зазвичай було спричинено 
вживанням наркотиків, утечею зі 
шкіл та незавершеною початко-
вою освітою, а також неправильно 
скоординованими соціальними 
заходами (наприклад, автоматич-
ним наданням житла молодим 
вагітним жінкам). Цікаво, що за 
кілька днів до початку завору-
шень уряд опублікував реко-
мендації-прин ци  пи правильного 
виховання, у яких батькам пропо-
новано було щодня вимикати те-
левізор бодай на 20 хвилин, щоб 
прочитати дітям казку.

Школи також повинні запов-
нювати прогалини у вихованні. 
На жаль, незрідка спроби дис-
циплінувати учнів викликають 
у батьків не сором за погану по-
ведінку їхніх дітей, а гнів на 
школу через неповагу до на-
щадків.

До відсутності батьківської 
уваги та поганого контролю за 
поведінкою молоді додається ще 

й безробіття. Британський ри-
нок зайнятості рухається по 
синусоїді. Для порівняння: та  - 
кі континентальні європейські 
країни, як Данія, Швеція та Ні-
меччина проводять активну по-
літику на ринку праці, мають 
добре налагоджену систему 
освіти і професійної підготовки 
молоді. Тож і ситуація в них 
краща. Намагаючись заповнити 
вакуум, багато молодих людей 
приєднуються до банд. Від часів 
останніх масових заворушень у 
1980-х ця тенденція зазнала по-
мітних змін. Кримінальні угру-
повання з певними процеду-
рами, ієрархією та системою ви-
нагород стають для розгубленої 
молоді свого роду замінниками 
сім’ї. 

НАСЛіДКи
Незважаючи на матеріальні 
збитки майже у £200 млн, най-
більшої шкоди заворушення за-
вдали іміджу самого Сполуче-
ного Королівства. Миттєво зруй-
новано деякі ілюзії: Ірак та 
Афганістан (а тепер іще й Лівія) 
виявили слабкість британських 
збройних сил. Фінансова криза 
довела, що благополуччя мину-
лих десятиліть було не чим ін-
шим, як обманом народу. Скан-
дали навколо витрат і прибут-
ків політиків підтверджують, 
що британські правителі є жа-
дібними й цинічними у викорис-
танні грошей платників подат-
ків (моральних цінностей у них 
не більше, ніж у мародерів, вва-
жає дехто). Фурор навколо скан-
далу з прослуховуванням теле-
фонів показує, що зМІ, і не 

лише таблоїди, у своїй діяль-
ності близькі до рекету. Тепер же 
хулігани зруйнували уявлення 
про те, що Лондон є найкращим 
містом у світі, моделлю мульти-
культуралізму, гармонії та ус-
піху.

Оцінити політичні наслідки 
від заворушень складно. Безпе-
речно, нагороди отримають ті, 
хто зможуть відновити зовніш-
ній спокій (головне – встигнути 
до Олімпійських ігор-2012), і ті, 
хто має справу із глибшими про-
блемами, що й спровокували ма-
сові заворушення. Наразі пов-
ноцінним переможцем залиша-
ється прем’єр-міністр. Девід 
Кемерон повернувся з відпустки 
саме вчасно і, як справжній полі-
тик, вдало виступив перед Пала-
тою громад. Його потенційний 
суперник усередині Консерва-
тивної партії, мер міста Лондона 
Боріс Джонсон, прибув із відпо-
чинку в Канаді пізніше. Його ди-
тячий, часто хаотичний підхід до 
життя змінився похмурим на-
строєм під час прибирання ву-
лиць. що ж до Лейбористської 
партії, то її спроби аргументу-
вати заворушення «бюд  жетними 
скороченнями» (які насправді 
тільки почали кусати) звучали 
дешево і примітивно.

Хай там як, а правда полягає 
в тому, що заворушення є 
невід’ємною частиною життя 
міста як у Британії, так і в будь-
якій іншій країні. Протести в ра-
йоні Гарлем у США, першотрав-
неві заворушення в західному 
Берліні в 1980-х, напружена си-
туація у французьких передміс-
тях, масові протести в Копенга-
гені, насильницькі страйки у 
Франції та Греції – лише неве-
лика кількість багатих і мирних 
країн західної Європи можуть 
похвалитися, що жорстокі на-
півзлочинні протести є для них 
чимось незнаним.

Масові заворушення стають-
 ся, але життя триває. Безлади 
1958-го в районі Ноттінг-Хілл, 
1981-го в місті Брікстоні, 1985-го в 
районі Тоттенхем (коли поліцей-
ському відрубали голову), 
2001 року в Олдхемі та 2005-го в 
Бірмінгемі вибухали й  згасали (і 
це лише кілька із двох десятків 
прикладів повоєнного часу). Але 
світ від цього не змінився. Брита-
нія не така вже й мирна, як здава-
лося б. Але й не така жорстока та 
жалюгідна, як здавалося ще ми-
нулого тижня. 

єврабія –  
політичний  

неологізм, який 
використовують 
для негативного 
опису реального 
або уявного по-

літичного й куль-
турного збли-

ження Європи й 
арабських країн. 

А точніше, для 
позначення ара-
бізації та ісламі-
зації континенту

Нейтивізм –  
політика,  

яка ставить на 
перше місце ін-
тереси етнічної 
нації або жите-

лів певного регі-
ону порівняно з 
інтересами но-
воприбулих лю-

дей чи іммі-
грантів. 

ПЕЧЕРИ 
ЛОНДОНА.  
У лондонських 
подіях багато 
що можна 
пояснити 
раціонально. 
Але навіщо 
було 
підпалювати 
малі приватні 
крамниці?.. 
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Джемма, вчителька  
в початковій школі  

(26 років, район Хайбері,  
північ Лондона)
Події, що відбувалися останніми 
днями в Лондоні, у мене в голові 
не вкладаються. Спочатку 

справді був протест, але те, у що 
це переросло, – звичайний грабіж. 

Вони нічого не вимагали, а просто 
крали речі з магазинів. Я розумію, про 

що вони думають: «Нам нічого втрачати. Ми виживатимемо 
як можемо». Це поширене явище в нашому суспільстві.  
Крадіжки в жодному разі не пов’язані з убивством у Тоттен-
хемі. Принаймні половина навіть не знає, хто він такий. Ска-
жімо, у Хайбері я бачила чоловіка, який працює викладачем, 
визнає, що в нього нормальна робота й достатня зарплата,  
і він вкрав якийсь телевізор! Ось що лякає. Причина в тому,  
що люди розізлилися на уряд із його зменшенням соціальних 
видатків і податками. 
Не думаю, що це організувала якась окрема група людей.  
Новітні технології – Twitter, Facebook, повідомлення на 
BlackBerry – дали змогу поширитися цьому дуже швидко  
і в багатьох місцях одночасно. Уявіть собі підлітка, який щойно 
отримав повідомлення: «Під’їжджай, тут можна безплатно 
дістати ноутбук або телефон». У них запитують: «Чому ви це 
робите?» А вони кажуть: «Ну, скорочення... Ну, Девід Каме-
рон...» Я працюю з дітьми й у багатьох із них бачу злість і думки 
про те, що весь світ їм щось винен. Вони нічого не бояться,  
бо закон нічого не може зробити з дитиною.  

Гевін, власник магазину оптики (39 років, 
район Бетнал Грін, схід Лондона)

Те, що сталося, – відвертий кримінал. 
Спочатку був мирний протест через 
убивство Марка Даггена, але потім 
цей факт використали як звичайне ви-
правдання. Спрацював стадний реф-

лекс. Більшість порушників – діти, у 
яких саме канікули, вони тиняються без 

діла. Інший важливий момент: наша преса 
нав’язує нам уявлення про те, що ми живемо у 

світі насильства. Діти, які були в ці дні на вулицях Лондона, наслуха-
лися новин із телевізора про щоденні вбивства й крадіжки – вони 
знають, що є така можливість. І тепер їхній однокласник каже: «Я 
піду вкраду собі щось із магазину». І вони аж біжать! Тим більше що 
їм нічого боятися. У цій країні забагато думають про людські права. 
Поліція не має достатньо повноважень. Подивіться на тих засудже-
них, про яких щодня повідомляють у новинах. 10–11 тижнів 
ув’язнення. Або навіть не ув’язнення, а сидіння вдома. І якийсь на-
глядач час від часу відвідуватиме їх, бо вони ще діти. Хіба це пока-
рання? Навіть їхні батьки нічого не скажуть, бо їм доводиться затягу-
вати паски, немає роботи, грошей. Отримати щось безплатно від-
нині не так соромно. У мене є магазин оптики – його потрощили. В 
одного хлопця років 13 запитали, навіщо він це робить. Той відпо-
вів: «Ми забираємо назад свої податки». Він і гадки ще не має про 
податки, не розуміє, що забирати їх треба не в магазинах.

Каспар (працівник продуктового 
магазину в Долстоні, північ 

Лондона, інтерв’ю давав  
гуртом зі своїми колегами)
Ми власноруч захищали свій біз-
нес. У перший день нападів поліція 

попросила закрити магазин раніше 
для нашої ж безпеки. Працівники й 

власники вийшли на вулицю з пали-
цями й бейсбольними бітами. Це люди, 

які живуть у нашому районі, вихідці переважно з Туреччини 
та Ірландії. (Джеррі дістає і показує гумову палицю, яку він 
завжди тримає в магазині під прилавком.) У суботу з’явилося 
20–30 грабіжників. У неділю – приблизно 100, а в понеділок 
– понад 400. Усе, чого вони хотіли, – це гроші. Ми були всі 
разом, тому не боялися. Вони не пошкодили жодного з на-
ших магазинів. Лише трохи побили Nandos (мережа ресто-
ранів) і Аrgоs (мережа магазинів електроніки), трохи зла-
мали двері в JD (мережа магазинів спорттоварів). Якщо це 
повториться, захистимо своє майно і не покладатимемося  
ні на яку поліцію.

Джиллі, музейний працівник (31 рік,  
Ричмонд, південний захід Лондона)

Досі не можу повірити в те, що сталося в 
Лондоні. Я б не називала цих людей ди-
кими щурами. Сподіваюся, уряд зрозу-
міє, що він не може ігнорувати те, що 

відбувається в суспільстві. На мою думку, 
це є свідченням того, як зростає прірва 

між бідними й багатими. І в тому, що від-
бувалося, я вбачаю крик людей, розлючених 

бідністю, яким немає до чого прагнути. Особ-
ливо коли думаєш про інші країни, де прірва ще більша... Я завжди 
вважала, що Британія не з таких, і пишалася тим. Мені дуже прикро, 
що в Лондоні, де живуть різні люди з усіх куточків світу, а це має, на-
впаки, збагачувати культуру, має місце руйнація. 
Винити можна лише уряд, який сформував таку ментальність грома-
дян, і пресу, керовану тим самим урядом, що намагається викликати 
почуття злості до людей, які влаштовували ці акції. 

шон, інженер (26 років,  
район Брикстон, південь Лондона)

Я цілком підтримую всіх, хто в ці дні 
вийшов на вулиці Лондона і взяв 
участь у протесті. Я теж там був.  
Усе, що робить уряд, не має жодного 
виправдання. Він підняв плату за на-

вчання, збільшив ПДВ. Через нього  
в Британії зростає рівень безробіття.  

І найбільше це торкається саме молодих 
людей, до яких ставляться несправедливо, 

нерівно і яким не дають можливостей, при тому що жити те-
пер у Лондоні дуже дорого й треба тяжко працювати з ранку 
до ночі. Щойно закінчивши інститут, майже нереально  
знайти гідну роботу. 

Стівен, програміст,  
брав участь у погромах (32 роки,  

район Тоттенхем, північ Лондона)
Відмовився фотографуватися. 
Протест відбувся, і результат є. Принаймні 
те, що ви зараз зі мною розмовляєте.  

Хіба б говорили зі мною, якби не було про-
тесту? Ось два місяці тому ми провели мирну 

акцію, дві тисячі людей – усі темношкірі – про-
йшли вулицями Лондона до Скотланд-Ярду. Все 

було спокійно. І що? Про це навіть слова не сказали в 
пресі! А тут трохи побешкетували, пообкрадали магазини, і у всіх це на 
слуху! Транслюють по телеканалах. Ідеш вулицями – у всіх беруть 
інтерв’ю. Ось до чого доводиться вдаватися, щоб тебе почули. 
Коли почався мирний протест через убивство Марка Даггена, поліція 
прекрасно знала, що їй потрібно було зробити: вийти й особисто по-
говорити з людьми, але їм «по барабану». І взагалі все насилля й 
жорстокість спровокували  правоохоронці. Чого вони тероризують 
молодь на вулицях Тоттенхема? Мого двоюрідного брата, якому 
лише 12 років і який просто янгол, без жодних причин зупинили для 
обшуку лише тому, що він темношкірий і носить капюшон!

ТиЖДеНь ЗАПиТАВ ДУмКУ ПРОСТиХ мешКАНЦіВ ЛОНДОНА ПРО КАРКОЛОмНі й АЛОГіЧНі, НА ПеРший ПОГЛяД, ПОДії В міСТі
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У 
перші дні виступів у Із-
раїлі, по всій країні на 
вулиці вийшло близько 
320 тис. осіб, лише в 

Тель-Авіві – чверть мільйона. 
Міф про благополучний, ста-
більний і заможний Ізраїль 
розвіявся як дим. «Донедавна 
люди думали, що незмога 
звести кінці з кінцями – це їхня 
особиста проблема, вони шу-
кали причини в тому, що не до-
статньо заробляють, забагато 
витрачають, але в якийсь мо-
мент настало усвідомлення, що 
дуже багато з них мають ті самі 
проблеми, – коментує ситуацію 
в країні професор Ейяль Кімхі 
з Центру Тауб із вивчення 
соціа льної політики в Єруса-
лимі. – Отже, це системні про-
блеми. Цей тиск накопичувавсь 
упродовж певного часу, а потім 
усе вибухнуло».

ДЛя ЧОГО іСНУЮТь 
ПОДАТКи?
Існують фіскальні системи скан-
динавського штибу, де люди 
платять одні з найвищих у світі 
податків, отримуючи за це без-
коштовні й, що головне, якісні 
послуги від держави. Є і такі, де 
громадяни вміють вправно ухи-
лятися від сплати надміру висо-
ких податків і отримують за-
вдяки цьому вільні ресурси для 
персонального прожиття й роз-
витку за слабкої та недофінансо-
ваної державної сфери. І, наре-
шті, як показує досвід Ізраїлю, 
трапляється ще й третій варіант, 
коли люди платять одні з найви-
щих у світі податків, але навза-
мін не отримують ані безко-
штовної якісної дошкільної та 
шкільної освіти, ані достатніх 
соціальних гарантій, ані грантів 
для навчання в університетах, 
ані субсидій на житло для окре-
мих соціально вразливих кате-
горій. І за всього цього, тяжко 

Середній клас і сир
Ізраїль вступив до фази розвитку, яку близько півстоліття тому 
пройшли країни Скандинавії: або перебудова соціальної системи, 
або вибух
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працюючи, вони не в змозі при-
дбати хоч якесь житло в тому 
місті, де мають роботу. Еконо-
міка країни загалом за рахунок 
великого бізнесу й банків руха-
ється вперед і зростає, а прості 
люди водночас тупцюють на 
місці, борючись за виживання. 
Саме з таким підходом не пого-
джуються ті, хто вийшов на ву-
лиці ізраїльських міст і розбив 
там наметові табори.

НеРУХОмі ЦіНи
Проблема номер один, яку ви-
магають вирішити ізраїльські 
протестувальники, – захмарні 
ціни на житло. Так, уявімо собі 
трьох студентів-друзів із Тель-
Авівського університету. Вони 
разом винаймають помешкання. 
звичайна практика для студен-
ства всього світу. Але оренда ма-
ленької квартирки для них сяга-
тиме 4 тис. шекелів, або тисячі 
доларів на місяць. Якщо вони 
виконали обов’язок перед бать-
ківщиною – відслужили в ар-
мії, то мають отримати від дер-
жави 25 тис. шекелів. У серед-
ньому за рік сумарні витрати на 
навчання в університеті станов-
лять 15–16 тис. шекелів, тобто 
держава їм допоможе провчи-
тися приблизно півтора року – 
далі треба сподіватися лише на 
себе. І, як розповідають, трати-
тися на недешеву оренду житла 
й повністю оплачувати на-
вчання, не маючи, окрім загад-
них 25 тис. шекелів, жодної ін-
шої підтримки, їм часто не під 
силу. Але це лише початок істо-
рії про тяжкі будні ізраїльтян. 
Відповідно як мінімум вони ви-
магають суттєвого зменшення 
вартості оренди житла. Міністр 
будівництва Ізраїлю Аріель 
Атіас готує до парламентського 
розгляду законопроект, який 
установлює максимальну ціну 
на оренду квартири – на рівні не 
більше ніж 2% її вартості.

Проблема дефіциту землі під 
забудову є ще одним виміром 
ширшої проблеми високих цін 
на нерухомість і недоступності 
житла. Тель-Авів сьогодні вже 
настільки густозаселений, що, 
аби збудувати новий будинок у 
ньому, потрібно знайти таку ді-
лянку землі, на якій стояв би ін-
ший, який можна було б знести. 
Водночас треба відшкодувати 
демонтаж власникам усіх квар-
тир, якщо йдеться про житлову 
будівлю.

Не так давно ізраїльська 
влада затвердила плани будів-
ництва 1600 нових житлових 
одиниць у районі Рамат-Шломо 
в Східному Єрусалимі, де пере-
важає арабське населення. Це 
вже не перший такий план 
масштабного спорудження по-
мешкань в арабських анклавах 
цієї частини міста, яку палес-
тинці бачать у майбутньому 
столицею своєї держави. Житло 
в поселеннях на західному бе-
резі річки Йордан, які оточують 
охороною з автоматами та сто-
рожовими собаками, зовсім де-
шеве. 

На околицях міста Сдерота 
поблизу Сектору Газа будинок 
коштує близько $250 тис., це в 
рази дешевше, ніж у Тель-Авіві. 
Громадський транспорт і між-
міське сполучення в Ізраїлі досі 
розвинені поганенько, бракує по-
тягів, тож, попри невеликі від-
стані між містами, жити, ска-
жімо, в Сдероті й діставатися що-
дня на високооплачувану роботу 
до Тель-Авіва украй важко, а то й 

нереально. 
захмарні ціни на нерухо-

мість в основних містах країни – 
це ще один мотив для незамож-
них молодих єврейських родин 
осідати в поселеннях і ще одна 
перешкода для порозуміння між 
палестинцями й ізраїльтянами.

ДиТСАДОЧКи  
ДЛя ОБРАНиХ
В Ізраїлі дохід фізичних осіб 
оподатковують таким чином, що 
платежі залежать від його об-
сягу лише до певної межі, тобто 
якщо ви отримуєте 7–15 тис. ше-
келів за місяць, то сплачуєте до 
20%, а ті, хто має понад 15 тис., 
викладають тих-таки 20% 
включно з мільйонерами й мі-
льярдерами. Тож однією з вимог 
протестувальників є збільшити 
податкове навантаження на най-
заможніших громадян і змен-
шити на середній клас. А інакше 
в країні реалізовується класична 
схема покладання основного 
фіскального тягаря саме на 
нього й на молодь. Можна на-
вести й інші безхитрісні при-

клади соціальних лакун у там-
тешній системі. Так, матері ма-
ють лише шість місяців для 
догляду за дитиною після наро-
дження, з яких їм оплачувано 
перші три. Вартість приватного 
садочка, куди маля можуть при-
йняти й у віці до одного року, 
якщо його мати має намір таки 
повернутися на роботу після 
шестимісячної гарантованої де-
кретної відпустки, – 2 тис. шеке-
лів за місяць. Середня зар-
плата – 6,5 тис. шекелів. Далі, 
шляхом простої арифметики 
можна оцінити реальну вартість 
життя в країні. Молоді жінки з 
малюками на руках вийшли на 
вулиці, вимагаючи субсидію-
вання садочків для дітей у віці 
від трьох місяців, а не трьох ро-
ків, бо інакше як їм вижити?

Сьогоднішнє ізраїльське сус-
пільство, що донедавна мало ре-
путацію політично пасивного, 
вічно пригніченого різними без-
пековими страхами: то ядерною 
програмою Ірану, то загрозою 
приходу до влади ісламістів у 
Єгипті, то обстрілами із Сектора 
Газа, завдяки відносному спо-
кою, що запанував останнім ча-
сом, змогло мобілізуватися й за-
думатися над своїми щоденно-
буденними проблемами. Все 
починалося з компанії любите-
лів сиру котедж (дуже популяр-
ного в країні), які з’ясували, що 
його ціна була неринкова, зави-
щена втричі. Це вилилось на 
шпаль ти місцевої преси – і ма-
ятник захитався що далі, то з 
ширшою амплітудою.

Нинішній правий уряд Бі-
ньяміна Нетаньягу захопився 
ідеєю приватизації сфери послуг 
і ринкової свободи. Але його ма-
ленька країна не має настільки 
місткого внутрішнього ринку, 
щоб у різних його сегментах 
природним чином утверджува-
лася конкуренція. Як наслідок – 
на ринку запановує обмежене 
коло великих компаній. Це ще 
один вимір проблеми. Ізраїль-
тяни зажадали соціальної спра-
ведливості, не роблячи похибок 
на довготермінові безпекові й 
політичні проблеми країни. 
Уряд Нетаньягу обіцяє провести 
соціальні реформи, втримати 
високий кредитний рейтинг Із-
раїлю, і водночас не образити 
банкірів та промисловців, зви-
клих до всебічних преференцій. 
Хронометр запущено – наметові 
містечка не згортаються. 

Ціна оренди  
маленької  
квартирки  

в Тель-Авіві сягає  

4 тис. 
шекелів, 
або тисячі доларів 

на місяць

Середня зарплата – 

6500  
шекелів 

іЗРАїЛьСьКе СУСПіЛьСТВО, 
щО мАЛО РеПУТАЦіЮ 
ПОЛіТиЧНО ПАСиВНОГО, 
ЗмОГЛО мОБіЛіЗУВАТиСя

Повну версію 
статті 

читайте на сайті 
www.tyzhden.ua

Курс шекеля  
до долара   
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«Н
а зміну колишньо-
 му ентузіазму й 
надіям прийшли 
безвір’я, апа тія і 

розпач. Влада на всіх рівнях 
втратила довіру населення... 
Країна, по суті, стала некерова-
ною... Інфляція влади страш-
ніше, ніж будь-яка інша, руйнує 
нашу державу, суспільство... 
різке падіння рівня життя... роз-
квіт спекуляції та тіньової еко-
номіки... якщо не вжити термі-
нових і рішучих заходів зі стабі-
лізації економіки, то в 
недалекому майбутньому неми-
нучі голод і новий виток зубо-
жіння...»

Це не цитати зі ще одного ви-
ступу опозиційних сил і не чер-
говий плач зюґанова. Це уривок 
зі звернення ҐКЧП до радян-
ського народу 19 серпня 1991-го. 
Тепер, через 20 років, будь-яка 
нормальна людина охоче підпи-
шеться під кожним тим словом. 
Якщо, звісно, не знати, що це ві-
дозви ҐКЧП і не пам’ятати трем-
тячі руки головного путчиста 
Ґєннадія Янаєва.

19 серпня 1991 року я, співро-
бітниця міжнародного часопису 
«Мегаполис-Экспресс», що базу-
валася в Москві, сіла в поїзд 
«Москва – Київ». У мене в руках 
був тубус, у ньому гранки газети. 
Моє завдання – відвезти до Ки-
єва, де її мала випустити місцева 
друкарня, і якимось чином пере-
правити тираж до Білокам’яної. 
Нашій газеті пощастило більше 
за решту московських – ми дру-
кувалися в Києві, тому, на від-
міну від усіх заборонених сто-
личних видань, мали шанс поба-
чити світ. зазвичай номер 
передавали до Києва за допомо-
гою фототелеграфу, який був у 
видавництві «Правда». Але 19 
серпня воно стало рупором 
ҐКЧП, і керівництво «Мегапо-
лиса» побоювалося, що передати 
номер опозиційного часопису 
таким чином не вдасться. забі-
гаючи наперед, скажу, що пра-
цівники «Правди» пішли проти 
заборони ҐКЧП про закриття 
всіх газет і передали номер у 
Київ. Тож моя місія з тубусом у 
руці, як виявилося, була запас-
ним варіантом.

Перед своїм від’їздом віддала 
ключі від квартири головному 
редакторові «Мегаполиса» – я 

мешкала лише за 20 м від редак-
ції, сім’я була на дачі, тож моє по-
мешкання на час путчу мало слу-
гувати складом редакційної тех-
ніки (у ті далекі роки технікою 
називалися півтора комп’ютера, 
один факс, кілька телефонів із 
дисковим набором  і ксерокс – го-
ловне досягнення перебудови) – 
на випадок захоплення редакції 
путчистськими військами. Однак 
на неї ніхто замаху не робив, а 
моїх колег, які з’я вилися вночі з 
комп’ю тером та п’ятьма пляш-
ками горілки, «щоб зняти стрес» 
і забули зняти квартиру із сигна-
лізації, справді мало не запрото-
рила до буцегарні міліція, що не-
сподівано наскочила. 

Карикатурність ситуації ви-
давалася очевидною. Сприймати 
ґекачепістів всерйоз було не-
можливо, особливо після тієї 
пам’ятної прес-конференції 19 
серпня, головним героєм якої 
стали тремтячі від хвилювання 
та від горілки руки Ґєннадія 
Янаєва. Танки на вулицях нікого 
не лякали, зате було так при-
кольно втікати з робочого місця, 
щоб потусуватися в стані борців 
за демократію, без ризику на-
кликати гнів начальства – не 
щодня революція трапляється, 
та й саме керівництво не проти 
побайдикувати з нагоди держав-
ного перевороту. Країна втягну-
лася в масову гру – тисячі мо-
сквичів, знуджених за різкими 
рухами, повалили до Білого 
дому, де вже розгорнулася ви-
става «Грудьми станемо на за-
хист демократії!».

Будьмо, нарешті, чесними 
перед самими собою і перед на-
щадками: ми чудово знали, що 
нам ніщо не загрожує. Та демо-
кратія, паростки якої пробилися 
завдяки бурхливому удобрю-
ванню ґорбачовською перебудо-
вою, Першим з’їздом народних 
депутатів, єльцинсько-ґорбачов-
ським протистоянням, появою 
опозиційної преси та виведен-
ням військ з Афганістану, або, 
якщо точніше, те, що ми при-
йняли за демократію, вже не мо-
гла бути похована вісімкою без-
дарних радянських апаратників. 
Нам гостро хотілося гри. Нам 
хотілося яскравих спектаклів. 
Нам хотілося нічних багать біля 
Білого дому. Нам хотілося гордо 
розповідати всім іншим про те, 
як ми відстояли демократію. 
Один мій приятель-журналіст 
досі, випивши, вихваляється 

тим, що 1991-го про нього ка-
зали: «Це той, хто придумав і 
написав на барикадах «заб’ємо 
заряд ми в тушку Пуго». До речі, 
сумно пророчим виявився цей 
переінакшений лєрмонтовський 
рядок – через два дні після за-
кінчення масових веселощів 
біля Білого дому міністр вну-
трішніх справ Боріс Пуго застре-
лився, коли за ним прийшли.

Шкода тільки трьох нещас-
них хлопців, у поспіху загубле-
них поруч із Білим домом. До 
речі, їх давно вже ніхто не зга-
дує, і в 15-ту річницю путчу на 
кладовище до їхніх могил при-

ОПЕРЕТКОВИЙ 
ПУТЧ. Спроба 
відродити  
«міцну владу»  
стала останнім 
поштовхом до 
розвалу СРСР

Про слабкі мізки і сильну руку
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йшло близько 60 осіб. Погодь-
теся, зовсім небагато для країни, 
де перемогла демократія, за яку 
загинули юнаки.

20 серпня, мав бути підписа-
ний Союзний договір. Білорусія, 
Росія, Казахстан та Узбекистан 
збиралися ставити свої підписи 
під документом, що означав роз-
пад старої державної системи. 
Україна мала приєднатися до 
нового утворення пізніше. Мій 
особистий державний переворот 
стався саме тоді, рано-вранці 20 
серпня 1991 року, на лавочці в 
центрі Києва – тоді стало зрозу-
міло, що ми підемо різними 
шляхами. Немає ніякої єдиної 
спільності «радянський народ», 
Москва вже страшенно набридла 
Києву, і серпневий путч лише 
поглибив цю неприязнь. 

Був ще один момент, який 
надав багато чому зовсім інших 
акцентів (принаймні для мене). 
Протягом двох місяців після 
путчу я намагалася знайти віде-
озапис, зроблений Ґорбачовим у 
фороському полоні. Усі знали, 
що їх було чотири. Один із них 

вийшов в ефір 22 серпня, доля 
двох інших теж була відома, а 
ось куди подівся четвертий – не-
зрозуміло. Як у воду пірнув. зау-
важмо: це були не копії, а чотири 
записи, тобто цілком могло вия-
витися, що на четвертому була 
зовсім не заява проти ҐКЧП. 
Тоді в пошуках тієї плівки я ді-
йшла до голови КДБ Вадіма Ба-
катіна і з істинно журналіст-
ським нахабством попросила 
його відшукати її (цікаво, якби 
спробувала зараз давати розпо-
рядження голові ФСБ?). Подей-
кували, що Ґорбачов вичікував 
моменту, щоб підтримати пере-
можців, і підтримав би ҐКЧП, 
якби путч удався. У нас із моїм 
тодішнім редактором виникли 
недобрі підозри, що на тій горез-
вісній плівці ґорбачовський ви-
ступ був абсолютно протилеж-
ного змісту, ніж те, що ми по-
чули 22 серпня. Але мої пошуки 
виявилися марними – касета 
зникла. 

Перемогти ҐКЧП було не-
важко. Купка політичних імпо-
тентів, намагаючись повторити 

досвід 1964-го, коли шляхом пе-
ревороту було усунуто Хрущова, 
сама так злякалася здобутої 
влади, що пішла в запій 
(прем’єр-міністр Валєнтін Пав-
лов допився до гіпертонічного 
кризу), затряслася від страху й 
кинулася до Ґорбачова вибача-
тися. Нелегітимність путчистів 
не підлягала сумніву – на від-
міну від ЦК КПРС, який зняв 
Хрущова 1964-го, ҐКЧП був не-
конституційним органом.

Але головне навіть не це. А 
те, що ґекачепісти не врахували 
очевидної речі, яка й згубила їх: 
вони були плоть від плоті тієї 
влади, від якої народ уже ну-
дило. Люди їй настільки не ві-
рили, що новоявлені революціо-
нери були приречені заздале-
гідь.

Росія – безнадійна двієчниця. 
Вона бере в життя немислимо до-
рогі уроки, сплачуючи за них ча-
сом непомірно високу ціну, але 
миттєво забуває вивчене. Через 
два роки, в жовтні 1993-го, Боріс 
Єльцин віддав наказ стріляти в 
тих, хто в серпні 1991-го ліз за 
нього на барикади, і Білий дім 
уже здригався від залпів. У 
1991-му міністр оборони СРСР 
Дмітрій Язов так і не зважився на 
те, щоб відкрити вогонь, – у 
1993-му Боріс Єльцин не став це-
ремонитися. А ще через три роки, 
1996-го, Росія знову вибрала його 
своїм президентом.

Думаю, людям просто стра-
шенно було шкода тих двох весе-
лих ночей біля Білого дому, ба-
гать, загального братання, Рос-
троповіча на барикадах, п’янкого 
повітря свободи й того прекрас-
ного самообману, який у нас лю-
блять називати надіями на 
світле майбутнє.

Радісно ностальгуючи за тим 
бадьорим Єльцином, що види-
рався на танк перед Білим до-
мом, Росія повелася на жахливе 
за дурістю й і цинізмом гасло 
«Голосуй серцем!». І 1996-го щи-
росердо закликала його – вже 
безпорадного й нетверезого – на 
царство. А що було потім і до 
чого це призвело, нагадувати не 
треба. Світле майбутнє швидко 
перетворилося на темне сього-
дення. Анатомія людського сус-
пільства не завжди схожа на 
анатомію людського тіла, взає-
модія органів може виявитися 
зовсім іншою. І ввімкнене серце 
в поєднанні з вимкненими міз-
ками часом дає сильну руку. 

Лише  

10%  
росіян 

вважають,  
що придушення 

путчу  
в серпні 1991 року 
стало перемогою 
демократичних 

сил. 
Опитування 

Левада-Центру

Про слабкі мізки і сильну руку
Суб’єктивні нотатки 

до 20-річчя 
серпневого путчу
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В
ідступ Червоної армії з те-
риторії України влітку–
восени 1941 року ознаме-
нувався багатотисячними 

колонами військовополонених, 
безладною евакуацією місцевого 
населення, форсованою мобі-
лізацією, спаленими мостами, 
зруйнованими підприємствами, 
засобами комунікації, міськими 
й сільськими об’єк тами, отрує-
ними запасами продовольства 
та води. До того ж він залишив 
по собі гори трупів розстріляних 
і понівечених в’язнів внутрішніх 
тюрем НКВС, показавши чи не в 
найгірший спосіб обличчя ста-
лінського режиму. Червоний те-
рор у перші дні війни проти заа-
рештованих «контрреволюцій-
них і антирадянських елементів» 
охопив широкі простори від 
Карело-Фінської Республіки, 

Балтії, західної Білорусі та Укра-
їни до Бессарабії, Криму й окре-
мих районів РРФСР, ставши од-
ним із елементів, що характе-
ризували, за визначенням аме-   
риканського історика Тімоті 
Снайдера, «криваві землі».

На момент, коли напала Ні-
меччина, внутрішні тюрми 
НКВС УРСР були переповнені 
в’язнями. Станом на початок 
червня 1941 року в них утриму-
вали 72 тис. 768 людей за загаль-
ного обмеження у 30 тис. 753 
особи. Там сиділи політики, ре-
лігійні діячі, представники інте-
лігенції, колишні чиновники та 
військові, вихідці з «буржуазії», 
«куркулі», активісти націона-
льно-визвольного руху, кримі-
нальні злочинці та побутові аре-
штанти.

22 червня 1941 року у зв’язку 
з початком нацистської агресії 
Наркомат внутрішніх справ та 
прокурор СРСР видали дирек-

тиву про переведення тюрем, 
таборів та колоній примусового 
утримування на воєнний стан. 
Було заборонено звільняти в’я-
знів, в особливу категорію виді-
лено «польський контингент, 
німців та іноземних підданих», 
яких належало зосереди ти в зо-
нах із посиленою охороною. Та-
кож передбачено було зааре-
штувати всіх осіб, підозрюваних 
в антирадянській діяльності, 
які могли становити небезпеку 
для більшовицького режиму в 
умовах німецької окупації.

ТРАГеДія  
ГАЛиЧиНи й ВОЛиНі
На початку німецько-радянської 
війни в тюрмах західної України 
перебувало багато людей, зааре-
штованих більшовицькими ка-
ральними органами в ході ра-
дянізації інкорпорованих до 
складу СРСР територій Гали-
чини, Волині та Північної Буко-

ЖЕРТВИ 
«ВИЗВОЛЕННЯ». 
Львів,  
двір тюрми 
Бригідки  
після 
розстрілів, 
проведених  
НКВС 

На скривавленій землі
Під час відступу Червоної армії влітку 1941 року війська НКВС 
провели масові екзекуції в’язнів. І не тільки в західній Україні,  
а й у Вінниці, Харкові та Криму

Автор:  
Олександр Пагіря
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вини за результатами «ви-
звольних походів» Червоної ар-
мії в 1939–1940 роках. Першого 
тижня війни заповненість в’я-
зниць у західному регіоні УРСР 
збільшилась у півтора-два рази. 
Органи НКВС та НКДБ за відпо-
відними інструкціями з центру 
арештовували всіх підозрюва-
них в «антирадянській та шпи-
гунській» діяльності. зокрема, у 
Львові після 22 червня чекісти 
влаштували справжні облави на 
мешканців міста, вбачаючи в 
кожному другому повстанця й 
шпигуна.

У перші дні війни органи 
державної безпеки УРСР нама-
галися вивезти заарештованих 
із прифронтової смуги в глиб 
території. 23 червня 1941-го на-
чальник тюремного управління 

НКВС республіки Філіппов на-
правив командирові 13-ї дивізії 
НКВС полковнику зав’ялову 
план евакуації в’язнів із захід-
ного регіону. зокрема, передба-
чали вивезти 23 тис. 236 осіб, 
для чого необхідно було мати 
778 залізничних вагонів. Однак 
блискавичний наступ німець-
ких військ, проблеми із тран-
спортом та активізація націона-
лістичного підпілля, яке спора-
дично атакувало тюрми з метою 
визволення в’язнів, поставили 
радянські каральні органи пе-
ред неможливістю реалізації 
плану. Після кількох звернень 
керівництва українського НКВС 
до Москви по інструкції звід-
тіля надійшла телеграма: по-
трібно було «згідно з розпоря-
дженням Лаврєнтія Бєрії, за 

списком, затвердженим проку-
рором, розстріляти всіх осіб, що 
перебували під слідством, засу-
джених за контрреволюційні 
злочини за ст. 170 Криміналь-
ного кодексу, та осіб, які здій-
снили розтрати, а підслідних та 
засуджених, які не проходять за 
цими статтями Кримінального 
кодексу, – звільнити».

за винищення політичних 
в’язнів від самого початку війни 
взялись у прикордонних тюр-
мах – у Перемишлі й Добромилі. 
Надалі з повним розмахом 
страти арештантів здійснювали 
без суду за вказівками місцевого 
тюремного начальства. Їх уби-
вали в камерах, на подвір’ях 
в’язниць, в урочищах за межами 
міст, над шурфами шахт тощо. 
Катівські технології варіювалися 

ЛИТВА

МІСЦЯ СМЕРТІ

Масові розстріли політичних в’язнів НКВС у 1941 році поза межами України

ЕСТОНІЯ БІЛОРУСЬ
Тарту – 9 липня 1941 року 
близько 250 осіб було розстрі-
ляно НКВС у в’язниці та на тю-
ремному подвір’ї.
Каутла – 24 липня 1941 року 
радянські винищувальні батальйони 
розстріляли 20 цивільних мешканців 
та спалили їхні оселі за підтримку 
естонських «лісових братів».

Вільнюс – після 
початку нацистської 
агресії страти в’язнів 
відбувалися у Лукіш-
кешській тюрмі (точна 
кількість жертв невідома).
Райнаї – у ніч з 24 на 25 
червня 1941 року органами НКВС 
були знищені 79 політичних в’язнів.
Правенішкес, поблизу Каунаса – в останній тиж-
день червня 1941 року чекісти знищили 260 політич-
них в’язнів та весь литовський персонал тюрми.

ЛАТВІЯ ПОЛЬЩА РСФРР

Гродно – 22 червня 1941 року органи 
НКВС розстріляли декілька десятків 

в’язнів у місцевій тюрмі. Убити решту 
1 тис. 700 ув’язнених не вдалося через 

раптовий напад німецьких військ та 
поспішний відступ більшовиків.

Верезвеч, неподалік Вітебська – 
24 червня 1941 року чекісти 

стратили 800 в’язнів, 
більшість яких були 

поляками. Кілька 
тисяч арештан-

тів загинули під час 
«маршу смерті» в 
напрямку на Ніко-
лаєво поблизу Улі.
Червень, поблизу 
Мінська – між 24 

та 27 червня 1941 року 
енкаведисти знищили кі-
лька тисяч осіб у тюрмах 

та в ході евакуації на 
схід.

Вілейка – 24 червня 1941 року декілька 
десятків політичних в’язнів, переважно хворих та 

поранених, були страчені внутрішніми 
військами НКВС під час відступу.

Літене – ще до початку німецько-радянської 
війни 14 червня 1941 року 200 колишніх 
офіцерів латвійської армії були розстріляні 
чекістами в лісовому масиві поблизу Літене, 
80 – у Ризі і понад 400 – в Норильську.

У перші тижні німецько-радянської війни 
в різних місцях примусового утримання в’язнів 

вздовж західної прифронтової смуги органи 
НКВС розстріляли 9 тис. 817 поляків.

Орел – у вересні 1941 року понад 150 політв’язнів 
(серед них відомі діячі комуністичного руху 

Християн Раковський, Марія Спірідонова та Ольга 
Камєнєва) були знищені у Медвєдєвському лісі 

поблизу міста Орла.
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від застосування вогнепальної 
зброї та бронетехніки – через 
відрубування частин тіла – до 
закопування живих людей у 
землю й подекуди варіння в ка-
занах.

Від 23 червня розстріли про-
водили чимдалі інтенсивніше, 
спочатку індивідуально за ви-
кликами на прізвище, а потім 
цілими групами. В останні дні 
перед відступом радянських 
військ в’язнів страчували без 
списків, подекуди просто в ка-
мерах  за допомогою автоматів і 
гранат. щоб приховати перед-
смертні крики жертв від місь-
ких жителів, екзекуції викону-
вали під шум автомобільних і 
тракторних двигунів. В’язні на-
магалися повставати, однак за-
звичай їхні виступи закінчува-
лися суцільними розстрілами. 
Деяким арештантам пощастило 
втекти, скориставшись панікою 
та безладом радянських військ, 
що відступали. Окремих – 
звільнили оунівці під час орга-
нізованих повстань.

Про масштаби червоного те-
рору на початку війни в умовах 
відступу Червоної армії із тере-
нів західної України свідчать 
очевидці: «…Львівські «Бри-
гідки». з розкритих навстіж 
брам доноситься трупний запах. 
На подвір’ї, в коридорах, у підва-
лах – стоси трупів. Усі вони зі 
слідами тортур. Проломлені че-

репи, відрубані ноги, руки, скру-
чені колючим дротом тулуби, 
спотворені обличчя». «У Самбір-
ській тюрмі було знайдено ба-
гато трупів, помордованих у 
жахливий спосіб. Деякі з них 
мали в устах ганчірки й пісок, 
інші попідрізувані нігті на паль-
цях рук, пошматовані й повирі-
зувані пояси шкіри з обличчя, 
повиколювані очі, повідрізувані 
носи, повибивані зуби і т.д. У жі-
нок були відрізані груди, пороз-
порювані животи, повиривані 
жмути волосся, перед стратою їх 
усіх зґвалтували».

загалом у перші тижні вій ни 
в тюрмах західної України було 
страчено близько 22 тис. осіб. У 
в’язницях Львівської області (на 
той час до її складу входила 
тільки північна половина тепе-
рішньої. – Ред.) (Львів, Буськ, 
Городок, Комарно-Рудки, щи-
рець, Бібрка, Жовква, Кам’янка-
Бузька, Судова Вишня, Яворів, 
Лопатин) було розстріляно  
4 тис. 591 людину, у трьох 
в’язницях Дрогобицької (Дрого-
бич, Самбір, Стрий) – 3 тис. 301, 
у тюрмах Станіслава – 2 тис. 500, 
Луцька – 2 тис. 754, Рівного – 
150, Дубно – 1 тис. 500, Ковеля – 
195, Тернополя – 1 тис., Пере-
мишля та Добромиля – 2 тис. 
в’язнів. Більшість із них були 
українці, невеликий відсоток 
становили поляки, біля 10% – 
євреї-сіоністи.

еТАПОм НА СмеРТь
Евакуацію ув’язнених вдалося 
провести тільки в окремих міс-
тах, однак більшість арештантів 
так і не дісталися до місць при-
значення. Транспортні засоби 
використовували лише для ви-
везення цінних речей і товарів, а 
переважну кількістьц в’язнів 
етапували пішки. Із «маршів 
смерті» вижило тільки 214 осіб. 
Решта дорогою були страчені 
або ж загинули від нападів авіа-
ції супротивника (їх плутали з 
регулярними військами, що від-
ступали). зокрема, з Чорткова 
Тернопільської області було ева-
куйовано 954 в’язні, із яких до-
рогою розстріляли 123, а з 
Умані – 767. Відомо про 110 осіб, 
вивезених етапом із західної 
України й полеглих від чекіст-
ських куль у Биківні поблизу 
Києва. У рідкісних випадках на-
чальник конвою через складну 
ситуацію відпускав своїх бран-
ців на всі чотири сторони (так 
трапилося на Хмельниччині). 
Тих, кого евакуювали залізни-
цею, дорогою підривали або ж 
знищували в брутальний спосіб. 
Так, зокрема, сталося 7 липня 
1941 року із політв’язнями з Ко-
ломиї та Буковини, яких на стан-
ції заліщики Тернопільської об-
ласті викинули з поруйнованого 
вибухом моста в річку Дністер.

Інші категорії в’язнів були 
або переміщені до тюрем і табо-
рів тилових районів, або звіль-
нені відповідно до указу Верхов-
ної Ради СРСР від 12 липня 
1941 року. Тоді в місцевостях, де 
було оголошено воєнний стан, 
випускали на волю осіб, засу-
джених на терміни до трьох ро-
ків за так звані побутові зло-
чини. А ще амністії підлягали 
кримінальники.

Після вступу німецьких 
військ, коли двері в’язниць по-
відчиняли, перед західними 
українцями постала жахлива 
картина комуністичного терору. 
Нацистська пропаганда досить 
успішно використала факти ма-
сових розстрілів задля поси-
лення антибільшовицьких та 
антисемітських настроїв серед 
місцевого населення у своїх ін-
тересах. Свідчення очевидців та 
імена замордованих періодично 
публікували в українській, 
польській та німецькій пресі 
окупаційного періоду, місця 
злочинів фотографували й фік-
сували на відеоплівку.

ДО РеЧі
Досвід Литви
Після розпаду 
Радянського Со-
юзу Литва 
перша серед 
посткомуністич-
них країн роз-
почала слідчі дії 
проти злочин-
ців комуністич-
ного режиму, 
причетних до 
масових 
убивств в’язнів 
1941 року. Зо-
крема, Шяуляй-
ський територі-
альний суд 
2001-го видав 
постанову про 
притягнення до 
відповідаль-
ності колиш-
нього співробіт-
ника органів 
НКВС Пєтра Рас-
лана за зло-
чини проти ли-
товського на-
роду, 
засудивши його 
до довічного 
ув’язнення. Од-
нак виконанню 
цього рішення 
завадила Росій-
ська Федерація, 
взявши екс-
чекіста під свою 
опіку. Це стало 
однією з при-
чин, чому 
2004 року Віта-
утас Ландсбер-
ґіс змусив пре-
зидента своєї 
держави бойко-
тувати святку-
вання Дня Пе-
ремоги в Мо-
скві.

ЖАГА ПОМСТИ. 
Повернення 
«совєтів»  
вже не хотів 
ніхто
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ВійСьКОВі ЗЛОЧиНЦі
Утім, трагедія невільників тю-
рем у західних областях була не 
єдиним брутальним злочином 
комуністичного режиму перед 
панічним відступом із теренів 
республіки. Масова ліквідація 
в’язнів у перші тижні війни від-
булась у Вінниці, де загалом 
більшовики знищили 9 тис. 
439 осіб – переважно громадян, 
заарештованих під час Вели-
кого терору 1937–1938 років. 
Поблизу Харкова, у селищі 
П’яти хатки перед відступом ра-
дянських військ було замордо-
вано 8 тис. в’язнів, серед яких 
виявились і польські офіцери. 
Під час евакуації з Криму НКВС 
вдалося до масового пересліду-
вання й арештів серед цивіль-
ного татарського населення. 
31 жовтня 1941 року в день здачі 
Сімферополя чекісти розстрі-
ляли в камерах усіх політичних 
в’язнів. Після вступу німецьких 
військ у міській тюрмі НКВС 
було знайдено тіла жінок та ді-
тей, убитих разом із чолові-
ками.

Схожу картину червоного 
терору бачимо в Ялті, де 4 лис-
топада 1941 року енкавеесівці 
перед відходом знищили всіх 
ув’язнених у тюрмі. Крім того, 
у Криму вони розстрілювали 
місцевих жителів просто на 
міських вулицях та дорогах, 
вбачаючи в них потенційних 
ворогів і гітлерівських посіб-
ників. Так, сталося між Алу-
штою та Ялтою і в містечку Ка-
расубазар.

Масове вбивство політич-
них в’язнів на початковому 

етапі німецько-радянської ві-
йни стало дієвим засобом зни-
щення опонентів сталінського 
режиму під виглядом безлад-
ного відступу радянських вій-
ськ та органів більшовицької 
влади на схід. Не дивно, що під 
цю категорію не потрапили 
кримінальні злочинці та боже-
вільні психлікарень, яких ма-
сово випускали з місць утриму-
вання в перші місяці війни.

Брутальні дії радянських 
каральних органів проти аре-
штантів підпадають під кате-
горію військових злочинів від-
повідно до норм тогочасного 
міжнародного права, зокрема 
Гаазьких конвенцій 1899 та 

1907 років, дотримання яких 
повсякчас декларував Радян-
ський Союз у ході Другої світо-
вої війни. Масштабні страти 
в’язнів у перші тижні німецько-
радянського збройного проти-
стояння справили шокове вра-
ження на українське насе-
лення, особливо західного ре  - 
гіону, яке після повернення 
більшовицького режиму 1944 
року не змогло пробачити йому 
варварських злочинів і довгий 
час живило повстанський рух, 
що боровся за незалежність 
України. 

В’яЗНі ПОВСТАВАЛи,  
ОДНАК ЗАЗВиЧАй їХНі 
ВиСТУПи ЗАКіНЧУВАЛиСя 
мАСОВими  
РОЗСТРіЛАми



Д
овкола радянської еваку-
ації 1941-го створено чи-
мало міфів. У СРСР на тлі 
загалом провального ро-  

ку вона подавалася як один із 
найуспішніших заходів. Проте є 
чимало причин ставити це твер-
дження під сумнів. Спираючись 
на поширену в передвоєнний 
час концепцію наступальної вій-
 ни, керівництво майже не при-
діляло уваги розробці проблем 
евакуаційної політики. Лише за 
два тижні до початку війни,  
7 червня 1941-го, на засіданні 
РНК СРСР було вирішено при-
ступити до підготовки нових 
евакуаційних планів (які розро-
блялися тільки в 1928 і 1930 ро-
ках). Вони ґрунтувалися на за-
значеній вище наступальній 

стратегії: Київ та Лівобережжя 
вважалися глибоким радян-
ським тилом.  

ПеРеВАГА мАТеРіАЛьНОГО 
24 червня 1941 року було утво-
рено Раду з евакуації під голову-
ванням наркома шляхів сполу-
чення СРСР Лазаря Кагановича. 
27 червня прийнято постанову 
ЦК ВКП(б) і РНК СРСР «Про по-
рядок вивозу і розміщення люд-
ських контингентів», у якій ви-
значалися основні завдання і 
першочергові об’єкти евакуації, а 
5 липня РНК ухвалила додатко-
вий документ «Про порядок ева-
куації населення у воєнний час». 
Ними фактично було визначено 
основні принципи евакуаційної 
політики. Її особливість поля-

гала в тому, що через загрозу 
стрімкого німецького наступу го-
ловним пріоритетом де-факто 
ставав не порятунок людей – на 
це не було ані часу, ані практич-
них можливостей, а техніки, об-
ладнання, сировини тощо.

Слід зазначити, що поки 
працювали над планами, німці 
захопили західну і Правобе-
режну Україну, тож їх майже не 
встигли евакуювати. Більшою 
мірою вивезли промислові під-
приємства з Києва і Київської 
області, а також із півдня Укра-
їни. Але часто через халатність 
керівників і рядових працівни-
ків, брак вагонів, поспіх облад-
нання вивозили неукомплекто-
ваним, а отже, воно виявлялося 
непотрібним. А ось унікальне 

Автор: 
Владислав 
Гриневич

Поперед батька в пекло
Радянська евакуація 1941 року охопила передусім апарат влади, 
худобу та майно. Тільки не простих українців
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устаткування металургійних та 
інших підприємств важкої про-
мисловості Дніпропетровської і 
запорізької областей через 
складність демонтажу та різні 
організаційні й транспортні про-
блеми подекуди взагалі не вда-
лося транспортувати. Пилип Та-
раненко, який працював на де-
монтажі заводу в запоріжжі, 
розповідав, що позаяк ані спеціа-
льних інструментів, ані відповід-
ного приладдя для цього не було, 
а робота відбувалася пришвид-
шеними темпами, розбирали об-
ладнання дуже грубо. Тож він 
мав сумніви в тому, чи можливо 
було все це потім зібрати докупи. 
Пилип Миколайович також зга-
дував, що після підриву греблі 
ДніпроГЕСу ходили чутки, що 

німці вже в місті. Піддавшись па-
ніці, місцеві директори великих 
підприємств втекли. Керували 
демонтажем бригадири, началь-
ники цехів тощо. Надалі на за-
воді більше займалися руйнацією 
– валили крани, навіть стіни.

зважаючи на те що західні 
області СРСР були «малоцін-
ними» з погляду розвиненої 
оборонної промисловості, ева-
куація цих територій не була 
першочерговою, тож замість пе-
редбачених 1,6 млн осіб звідти 
вдалося виїхати щонайбільше 
400 тис. Драматизм ситуації по-
лягав у тому, що в умовах, які 
склалися, шанси врятуватися 
від німців тим, кого сталінська 
влада не визначила пріоритет-
ною категорією для вивезення, 
зводилися практично до нуля. 
Побоюючись поширення паніки 
і безладу, військове команду-
вання виставило довкола міст 
загороджувальні пункти, які 
силоміць завертали біженців 
додому. Як наслідок – з-поміж 
західноукраїнських євреїв (крім 
тих, кого радянське керівництво 
депортувало раніше чи мобілі-
зувало до Червоної армії) мало 
хто врятувався: з майже 2 млн, 
які проживали в нещодавно 
приєднаних до СРСР західних 
регіонах, після нацистського 
Голокосту вціліло не більше ніж 
5–7%. 

Евакуації населення зі Схід-
ної України також заважало ба-
гато факторів: швидкий наступ 
вермахту, дії військової та ци-
вільної радянської адміністра-
ції, яка намагалася запобігти 
паніці, брак транспортних засо-
бів, складність пересування за-
повненими військами дорогами 
під постійним бомбуванням та 
обстрілами, численні оточення, 
у які потрапляла радянська ар-
мія, а разом із нею й біженці. Ви-
везення здійснювалося в умовах 
лавиноподібного поширення 
безладу. Внаслідок нестачі еше-
лонів і порожняка пересування 
населення, евакуйованого з при-
фронтової смуги, часто мало не-
організований характер. зде-
більшого воно перевозилося не 

потягами, а авто, гужовим тран-
спортом чи навіть пішки. «Уся 
ця маса, – як стверджувалося в 
повідомленні Харківської місь-
кої ради, – накопичувалася в 
межах Полтавської і Харківської 
областей на залізничних вузлах: 
Харків, Люботин, Лозова, Білго-
род, Готня, Полтава, Ромодан, 
загромаджуючи ці вузли, пору-
шуючи їхню нормальну роботу». 
Харківський виконком просив 
на початку серпня в центральної 
влади заборонити самоевакуа-
цію з міст, «що розташовані да-
леко від фронту (Дніпропе-
тровськ, Херсон, Миколаїв, Сім-
ферополь та ін.)». Невдовзі вони 
опинилися під німецькою оку-
пацією. 

ВТеЧА КОмУНіСТіВ
Однією з поважних причин не-
гараздів стали безпорадні дії 
місцевої влади. згідно з військо-
вими документами, нерідко ту-
тешні партійні й радянські ор-
гани спочатку видавали накази 
про невиїзд із населених пунк-
тів, а невдовзі самі першими 
втікали, прихопивши рідню і 
майно. Типові повідомлення 
надходили до центру з прифрон-
тових районів України, Білорусіъ 
та Росії. Політуправління Пів-
денного фронту в серпні 1941 
року доповідало: «Керівники ра-
дянських і партійних органів па-
нічно евакуюють свої сім’ї, кида-
ючи напризволяще населення, 
що підлягає евакуації». Так, у 
місті Балті після втечі місцевої 
влади лишилися невивезеними 
родини комначскладу 360-го 
стрілецького полку, яких німці 
піддали кривавій розправі. У 
Миколаєві та Херсоні за три дні 
до відступу звідти радянських 
частин тамтешнє керівництво в 
паніці втекло, і впродовж 10–11 
серпня населення розграбову-
вало майно, що лишилося. Ар-
мія намагалася якось вплинути 
на цю ситуацію, виставляючи 
пости на дорогах.

У родині генерала Василя Ге-
расименка авторові розповіли 
такий сімейний переказ. Під час 
відступу радянських військ Ва-
силь Пилипович, тоді команду-
вач 13-ї армії західного фронту, 
розмістив пости на дорогах, щоб 
запобігти втечі партійних і ра-
дянських кадрів, які мали забез-
печувати процес евакуації. Од-
ного дня генералові доповіли, 
що затримано урядову «емку», 

Вивезено з УРСР

2155,1 тис. 
корів

2851 тис. 
овець, 

877,6 тис. 
свиней

496,9 тис. 
коней

Спромоглися 
евакуюватися  

з УРСР

2–2,5 млн 
осіб 

(6–7% її населення) 

СеРеД ЗАГАЛьНОї КіЛьКОСТі 
еВАКУйОВАНиХ УКРАїНЦі 
БУЛи Лише ТРеТіми ПіСЛя 
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яка на високій швидкості при-
мчала із заходу. Виявилося, що в 
авто перший секретар Чернігів-
ського обкому партії Олексій Фе-
доров. Він був у збудженому 
стані й вимагав, щоб йому дали 
можливість проїхати, адже 
«Німці близько!». за допомогою 
кулаків, лайки і пістолета Гера-
сименко загнав достойника в ав-
тівку й примусив його поверну-
тися до виконання своїх 
обов’язків. Той повернувся і… 
став двічі Героєм Радянського 
Союзу. До речі, можливо, у цьому 
епізоді криється відповідь на за-
питання, чому з усіх секретарів 
обкомів лише Федоров лишився 
на окупованій території.

Втеча номенклатури пояс-
нювалася не так боязню німців, 
як виявом гніву і самосуду з 
боку своїх громадян. Місцеве 
населення було обурене пове-
дінкою влади. Колгоспники Бе-
ляївки та Овідіополя казали: 
«Комуністи здійняли паніку. 
Самі свої родини вивозять, а 
нам нічого не кажуть». На 
цьому тлі зростали відверто во-
рожі до радянського керівни-

цтва настрої. На Донбасі вла-   
да часом втрачала реальний 
контроль над ситуацією, не ка-
жучи вже про довіру й автори-
тет в очах людей. У Макіївці, 
Костянтинівці, Краматорську 
багато робітників, не маючи ін-
формації про хід війни, прихо-
дили на партійні збори, але се-
кретарі парторганізацій на них 
не з’являлися. Поширювалася 
паніка: «Чому не евакуюють на-
ших дітей? Невже хочуть, щоб в 
останній момент керівництво 
виїхало, а нас лишили на роз-
грабування?» У Дебальцевому 
всі пильнували за прокурором 
міста. Коли дізналися, що він 
наказав своєму водієві завжди 
тримати біля домівки вантажну 
машину напоготові, вибухнуло 
обурення. Великий будинок у 
центрі міста, де жила номенкла-
тура, спорожнів: його мешканці 
перебралися в менші квартири, 
щоб не привертати до себе 
уваги. Коли один із керівників 
евакуював свою родину, поча-
лися заворушення. 21 жовтня 
влада Горлівки втекла з міста, 
перед цим висадивши в повітря 

хлібозавод і склади з борошном, 
кинувши населення напризво-
ляще. 

ДНіПРОГеС – У ПОВіТРя!
Фактично не проводилась ева-
куація селян, за поодинокими 
винятками деяких МТС і кол-
госпів із технікою. Селяни зага-
лом не виявляли бажання ви-
їжджати, кидати своє господар-
ство, худобу. Понад те, вони 
подеколи протидіяли втіленню 
в життя сталінського наказу 
про застосування тактики «ви-
паленої землі»: не давали ни-
щити колгоспне майно, примі-
щення, продовольство тощо. На 
Київщині жінки, збираючись 
великими групами, блокували 
спроби переорювати тракто-
рами пшеницю на полях. Не-
вдовзі почалися самоліквідація 
колгоспів, розграбування про-
довольчих складів, реманенту, 
худоби тощо. У селах біля Крас-
ного Лиману на Донбасі нака-
зали евакуюватися впродовж 24 
годин, але транспорту не на-
дали. Всю велику худобу ви-
везла армія, наче вона була цін-

ЗАЛИШЕНЕ 
ВОРОГУ. 
Київщина,  
1941 рік
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нішою за людей. Це викликало 
незадоволення. Селяни почали 
бити міліцію й військових офі-
церів. Ватажків заворушення 
розстріляли.

У містах виконання сталін-
ського наказу про тактику «ви-

паленої землі» нерідко призво-
дило до трагічних наслідків. 
Приміром, у запоріжжі виса-
дили в повітря міський хлібний 
завод разом із робітниками, 
яких не повідомили про це за-
здалегідь. Найприголомшливі-

шим став підрив 17 серпня 1941 
року греблі ДніпроГЕСу. Під 
час цього малоефективного і 
передчасного заходу (запо-
ріжжя здали тільки 4 жовтня) 
не тільки було знищено вій-
ськовий транспорт і загинули 
люди, що рухалися безпосеред-
ньо по ній, а й унаслідок утво-
реної вибухом 30-метрової ла-
вини води затоплено численні 
військові частини, що стояли в 
дніпровських плавнях на де-
сятки кілометрів до Нікополя й 
далі. Як стверджує у своїх спо-
гадах історик Федір Пігідо-
Правобережний, подейкували, 
що ця трагедія забрала життя 
до 20 тис. червоноармійців, не 
кажучи вже про колосальні 
руйнації. 

Радянську евакуацію пев-
ною мірою можна розглядати 
як вияв нелояльності до влади. 
Варто враховувати, що зазви-
чай успіх її проведення гаран-
тувався не лише адміністра-
тивними можливостями влади 
забезпечити вивезення мате-
ріальних цінностей і людей  
із територій, яким загрожу-
вала окупація, а й бажанням 
самого населення виїздити. 
Під час радянсько-фінської ві-
йни 1939–1940 років десятки 
тисяч фінів, поставши перед 
перспективою експансії, ма-
сово покидали рідні оселі, 
майно, господарство, залиша-
ючи Червоній армії практично 
безлюдні міста і селища. Укра-
їна здебільшого виявилася під 
німцями.  

Загалом серед евакуйованих у східні райони 
СРСР мешканців нашої країни етнічних укра-
їнців виявилося значно менше, ніж могло 
бути, зважаючи на їхню питому вагу у складі 
УРСР. Серед загальної кількості вивезених 
вони посідали лише третє місце після росіян і 
євреїв. Зокрема, через це, а також тому, що 
поміж евакуйованих до Уфи у складі закладів 
Української АН переважало російськомовне 
населення, в середовищі українських інтелі-
гентів висловлювалися твердження, мовляв, 
«справжні українці залишилися в Україні». 
Натомість частка євреїв, які виїхали, була зна-
чно більшою (за деякими підрахунками, у 
східні райони переправили близько 1,5 млн 
осіб – майже шосту частину з 8,5–9,5 млн ви-
везених, зокрема з України). На думку до-
слідника Вадима Дубсона, з українських зе-
мель (передусім із території УРСР в кордонах 
до 1939 року) у східні райони СРСР загалом 
евакуювалося близько 700 тис. євреїв. Однак 
кількість тих, хто був змушений залишитися 
на окупованих теренах, вочевидь, також була 
значною. 

Чимало євреїв не покинули своїх домівок не 
лише через неможливість, а й через неба-
жання евакуюватися – вони прагнули позбу-
тися радянської влади. Дослідник нацист-
ського окупаційного режиму Карел Берк-
хофф зазначає, що серед київських 
євреїв-ремісників і торгівців, яких радянська 
влада позбавила майна і роботи, були поши-
рені антирадянські настрої. Вони сподіва-
лися, що антикомуністичний і капіталістич-
ний німецький режим підвищить їхній рівень 
життя чи принаймні не погіршить його. Ра-
дянська пропаганда вже кілька років мовчала 
щодо антисемітської політики нацистів, а 
після початку війни мало що можна було зро-
зуміти з повідомлень Інформбюро про ситуа-
цію на фронті й ставлення німців до євреїв, 
яких здебільшого сприймали як більшо-
вицьку пропаганду. Збираючись разом, київ-
ські євреї позитивно згадували про німців 
зразка 1918 року. І навіть у вересні 1941-го ра-
зом з українцями вітали вояків вермахту хлі-
бом і сіллю. Тобто багато хто з них повною мі-
рою не уявляв усієї небезпеки, яка чатувала в 

разі пасивного очікування долі й сподівань на 
повторення тихої кайзерівської окупації, на 
прихід «цивілізованих німців».
Радянське керівництво не лише не сприяло 
евакуації євреїв, а й перешкоджало їй. У своїй 
доповіді до Сталіна секретар ЦК КП Білорусії 
Пантелеймон Пономаренко зазначав, що з 
початку липня вся агітація ворога «ведеться 
під прапором боротьби з жидами і комуніс-
тами, які потрактовуються як синоніми». Він 
доволі різко висловлював своє незадово-
лення з приводу «створення євреями паніки 
під час евакуації» і стверджував, що втеча бі-
женців на схід «пояснюється певною мірою 
великим єврейським прошарком у містах: їх 
охопив тваринний жах перед Гітлером і за-
мість боротьби – втеча». 
Насправді з огляду на те, що сталінський уряд 
був добре обізнаний з антисемітською політи-
кою нацистської Німеччини, невиокремлення 
єврейської спільноти в категорію тих, хто в 
першу чергу підлягає вивезенню, опосеред-
ковано робило його відповідальним за тра-
гічну долю кинутих на

ЗАГРОЗА ГОЛОКОСТУ: СТОСУНОК РАДВЛАДи

ВТЕЧА ЧЕРЕЗ 
ДНІПРО. 
Міст ім. Євгенії 
Бош, Київ, 
серпень  
1941 року
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«О
таман – це не 
звання, а посада, 
дуже відповідаль-
 на і клопітна», – 

каже Борис Скребцов, саме її 
обіймає він у Дитячо-юнацькому 
товаристві «Січ». Від початку 
1990-х років пан Борис із ком-
панією однодумців щоліта орга-
нізовує козацькі табори для 
школярів з усієї України в різ-
них її куточках.

Козаць  кий спортивно-виш-
кіль  ний табір «Трахтемирів» – 
один з багатьох проектів, які 
проводить для підлітків «Січ». 

ТАБіР У ТРАХТемиРОВі
Ідея нашого співрозмовника – 
поєднати два напрями: козацькі 
історичні набутки та світовий 
скаутський досвід.

«Творець скаутського руху 
Роберт Бейден-Пауел сформу-
лював кілька ідей, як переда-
вати між поколіннями лицар-
ські звичаї, що їх ми, власне, й 
узяли на озброєння. Це прак-
тика мікрогруп, постійне само-
ствердження за допомогою ак-
тивної діяльності на природі. У 
нас зміна налічує кілька десят-
ків дітей, які утворюють неве-
ликий гурт контактного спілку-

вання. Саме він і є найкращим 
педагогом», – зауважує співроз-
мовник.

Селище Трахтемирів для та-
борування обрано, звичайно ж, 
не випадково. Тут незаймана 
природа поєднується з місцями, 
насиченими історією. В цій землі 
знаходять артефакти трипіль-
ської та зарубинецької культур. 
Є поруч і скіфське городище з 
валами, що добре збереглися. 
Торік, коли в Трахтемирові сто-
яла козацька чайка «Спас», мо-
лоде покоління встигло ще й 
узяти кілька уроків ходіння 
на традиційному українському 
плавзасобі. Із новітньої історії 
це місце відоме як сумнозвіс -
ний Букринський плацдарм, де 
1943 року полягли сотні тисяч 
учасників боїв за Київ. Сам Ве-
ликий Букрин (див. Тиждень, 
№ 42/2010) – крайня точка, до 
якої двічі на день зі столиці діс-
тається маршрутний автобус. 
Далі треба кілометрів зо п’ять 
іти поміж дерев вузькою стеж-
кою до колишньої козацької ре-
зиденції, що сьогодні є звичай-
ним хутором.

Під нашими ногами хруска-
ють черепки: чи то якась кера-
міка позаминулого століття, чи 
то давніші глечики, а іноді тут 
знайдеш і глиняну козацьку 
люльку. Єдині сліди «цивіліза-

ції» – руїни того, що раніше 
було піонерським табором, – 
мають жалюгідний вигляд. 
Діти 12–14 ро  ків із цікавістю 
дивляться на залишки радян-
ської організації, зниклої ще до 
їхнього народження.

ВОЛя ПРОТи СВАВОЛі
«Приїхавши на початку 1990-х 
уперше з молодими козаками, 
ми намагалися використати для 
наших потреб інфраструктуру 
того табору – він-бо тоді ще не 
був у такому жахливому стані, – 
продовжує свою оповідь пан Бо-
рис. – Але дуже швидко відмо-
вилися від тієї ідеї. Нащо нам 
піонерські корпуси, які більше 
нагадують тюремні бараки? Діти 
в нас самі ставлять намети, об-
живають дикі місця, – фактично 
це та сама стратегічна гра, 
тільки не на комп’ютері, а в ре-
альному житті».

Підлітки стріляють із пнев-
матичних рушниць та луків. 
Хлопці й дівчата освоюють пла-
вання на байдарках, вчаться на 
мотузках перелазити через яри. 

загальний алярм грають о 
сьомій ранку, чергові прокида-
ються на годину раніше. Їхня 
робота – ходити по воду, розпа-
лювати багаття, куховарити на 
вогнищі. затим миття посуду й 
заняття кому чим до душі. Хтось 

Козацький вишкіл
Філософія юнацької «Січі»: виховувати вольову людину  
з твердими переконаннями

Автор:  
микола Поліщук
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рибалить, хтось слухає лекції з 
табірництва та дисципліни під 
назвою «самозарадність» – це 
так називається практика ви-
живання в екстремальних умо-
вах із корисними навичками 
приготування жаб, змій та ін-
ших нетрадиційних харчових 
продуктів.

«Ідея спортивного вишколу 
полягає в тому, щоб виховати во-
льову людину з твердими пере-
конаннями, – пояснює філосо-
фію «Січі» пан Скребцов. – Фак-
тично та еліта, яка зараз біля 
керма в країні, теж достатньо во-
льова, хоч би як заперечували 
цей факт її опоненти. Але її на-
полегливість формувалась у не-
нормальних умовах: це п’яні 
батьки й підворітні, бійки район 
на район і участь у підліткових 
бандах. Для них еталон муж-
ності – не «здати» своїх співу-
часників дільничному. Тепер по-
гляньмо, хто протистоїть цій 
бандитській волі? Інтелігенти, 
гуманітарії, чудові люди, ерудо-
вані й розумні, але не вольові. 
Вони можуть протиставити гру-
бій силі слово, та не діло. Молоді 
покоління незалежної України 
повинні мати сильну логіку, 
сильні емоції і водночас сильну 
волю».

Варто сказати, що Борис 
Скребцов і сам виявив неабияку 
твердість характеру, відстою-
ючи свій козацький «букрин-
ський плацдарм» від зазіхань 
колись усемогутнього чинов-
ника Адміністрації президента 
(Кучми) Ігоря Бакая, котрий 
практично приватизував усі лі-
сові угіддя навколо, перетво-
ривши Трахтемирівський пів-
острів і частину Канівського за-
повідника на свою вотчину. Тоді 

на рік довелося таборування 
згорнути, але згодом «Січ» із 
протистояння з керівником 
Держуправління справами ви-
йшла переможцем і закріпилася 
на цьому шматочку землі.

емОЦійНА СФеРА
Із традиційного, звичного нам 
козацького дискурсу, заточеного 
на різноманітному краєзнавстві, 
ремеслах і виробах, у трахтеми-
рівському таборі майже нічого 
немає, хіба що верстат, на якому 
в дощову погоду юні вихованці 
тчуть мати.

«щоб виховати патріота, не 
потрібно йому читати лекції про 
тяжку долю України. Ніяких 
ідей не можна нав’язувати дітям 
силоміць. Ми більше працюємо 
у сфері емоційній. Не думаю, що 
які-небудь напучування пішли б 
на користь нашим вихованцям – 
вони швидше відштовхнули б їх 
від нас. А от коли після табору 
дитина сама, без ніякого тиску 
йде шукати, наприклад, співа-
ники січових стрільців – то ми 
працювали недаремно», – вва-
жає Скребцов.

Свого часу товариство «Січ» 
виграло державний грант за 
програмою «лицарське вихо-
вання», що давав змогу підтри-
мувати табір на належному 
рівні. Допомагала унікальному 
осередкові й Київська обласна 
держадміністрація. А зараз уся 
турбота про нього лежить на 
батьках вихованців... Ну і ще на 
деяких козацьких організаціях 
столиці – із тих, що пам’ятають 
про свою громадську відпові-
дальність і не дуже захоплю-
ються галушками та шарова-
рами. До речі, це і є справжня 
практика «самозарадності». 
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й
ого картини коштують де-
сятки тисяч євро і репре-
зентують Україну в най-
кращих залах усіх конти-

нентів, а він працює в тісній 
майстерні під дахом. 

Іван Марчук не користується 
своїм статусом живого класика і 
веде спартанське життя.

Його років йому не дати – 
енергійніший за юних. Йому те-
лефонують з усього світу, а втім, 
він постійно один. Не має, як сам 
каже, ні дружини, ні музи. Але 
при цьому завжди пам’ятає рідну 
Москалівку, що на Тернопіль-
щині. Й на полотні знову відтво-
рює те село. 

Цього року там на його честь 
назвали центральну вулицю, 
яка веде до його кімнати-музею. 
запросили на відкриття. Назу-
стріч вийшло стільки людей, що 
ледве проїхав своєю золотистою 
«Опель Астрою». 

«У селі ще є люди – справжні, 
добрі, щирі, теплі, – каже. – На 
колгоспні збори їх неможливо 
було зігнати! А це прийшли... 
«Мою» вулицю трохи прикра-
сили і ямки зацементували». 

Марчук привіз до Москалівки 
ще кілька полотен, але їх уже ніде 
виставити. Будівля радянського 
клубу, де тепер школа, для цього 
не пристосована. А картин у май-
стра сотні, і всі хоче показати лю-
дям. Усі віз в Україну і радів, коли 
Віктор Ющенко хотів започатко-
вувати музей робіт Марчука на 
Андріївському узвозі в Києві. Але, 
як виявилося, зарано. Нині на 
тому місці хочуть зробити офісно-
розважальний центр.

У Москалівці Марчук надовго 
не затримався. Поїхав до Терно-
поля вручати молодим художни-
кам щойно започатковану що-
річну премію. згадує, як отримав 
відзнаку братів Лепких. 

Таких,  
як Іван Марчук,  

у світі  
ще лише 
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Успіх всупереч
Єдиний українець, включений до британського рейтингу «100 геніїв 
сучасності», художник Іван Марчук не захотів лишатися за 
кордоном і відкрив вернісаж у рідній Москалівці

Автор:  
марина Гнатенко

Він знає, що таке пробива-
тися самому. Дитинство у родині 
працьовитого, але бідного ткача, 
від якого навчився «заснову-
вання» світу. Далі семирічка, 
Львівське училище прикладного 
мистецтва імені Івана Труша, ар-
мія, інститут… Коли був студен-
том, згадує, хотілося втекти з 
дому якнайдалі. Львів одразу по-
любив і сприйняв.

Потім митець три роки пра-
цював у Київському інституті 
надтвердих матеріалів, а зго-
дом на Київському комбінаті 
декоративно-прикладного мис-
тецтва. за дві робочі години ви-
конував офіційні замовлення, 
решту часу шукав свій стиль у 
мистецтві. Відчував, що мусить 
бути іншим. Казав тоді: якщо не 
знайду себе, візьму лопату, граблі 
й порпатимуся в землі. А коли 
знайшов, промовив біблійне «Я 
єсмь!»

«І тоді прорвалися шлюзи, і 
моя рука не встигала робити те, 
чого я не знав, – згадує худож-
ник. – Якийсь час навіть не на-
зивав своїх картин. Радів стра-
шенно».

Роботи Марчука виконані в 
ювелірній техніці із сотень дріб-
них ліній, яку він назвав пльон-
танізмом, повторити її майже не-
можливо. А сільські пейзажі з 
перших циклів і поготів винят-
кові – немає вже тих фарб: «Тем-
перу, якою я малював, перестали 
виробляти ще за Косигіна (очо-
лював уряд СРСР до 1980-го – 
Ред.). Її світ не знає. Але я нею 
такі чудеса творив… – усміха-
ється Марчук. – Й 1972 року і 
придумав цю техніку». 

Його роботи мали вибуховий 
успіх – спочатку завдяки «усній 
пошті» та квартирним і «негале-
рейним» виставкам. Але коли 
робиш не те, що «положено», ти 
підозрілий. Якщо ж приїхав зі 
Львова й не надто знаєш росій-
ську, явно націоналіст. Майстер 

став дисидентом мимоволі, хоча 
політикою не займався, за винят-
ком кількох підписів на під-
тримку московських дисидентів. 
Тож про кар’єру у Спілці худож-
ників не могло бути мови. А це 
означало, що не матиме ні май-
стерні, ні виставок. 

У відповідь на нові репресії, 
цензуру та задушливу атмос-
феру Києва 1970-х у творчості 
Марчука з’явилася безнадія, він 
почав малювати світ-лабіринт 
без орієнтирів. Персонажі того-
часних картин вражали трагіч-
ністю. Саме тоді його й помі-
тили. Викликали до КДБ, заля-
кували, наставляли, та він уперто 
відмовлявся помічати «оптиміс-
тичну радянську дійсність». 

«Якщо в тебе є хребет, тебе 
ніщо не зламає, – каже митець. – 
Але 10 із 20 років мого життя в 
Києві пропали. Немає гіршого 
для художника, ніж малювати і 
не виставлятися». 

Перша неофіційна виставка 
у столиці УРСР відбулася аж 
1981-го у Спілці письменників. 
«Черги стояли, ніби в магазин за 
дефіцитом, – згадує Марчук. – 
Через два дні надійшла вказівка, 
щоб її не було. Я сказав: знімайте, 
якщо хочете, а сам не буду». 

А далі — виставки в Спілці 
композиторів, у бібліотеці ме-
дичної літератури, у клініці 
Амосова. То були місця, ніяк не 
пов’язані з  ідеологічним офіці-
озом. Однак у радянській пресі 
з’явилися статті-розноси про 
творчість Марчука на кшталт 
«По колу чи вперед?», яка 1982 
року вийшла в газеті «Прапор 
комунізму».

«Київ мене ще боявся вистав-
ляти в галереях, а в Тернополі 
1986-го таки зробили це, хоча й з. 
Потім так само в Івано-Франків-
ську, Коломиї та львівському му-
зеї просто неба «Шевченківський 
гай». Начальство спілчанське на 
вернісаж так і не прийшло». 

ЦиТАТА
Розбурхане  

пекло 
Десятий Марчук
Стихія у фарбах

Магічна  
предивна
Прокинься  

Тарасе
Зчини перегук

Цей гідний  
тебе

Поки сплять 
треті півні

Олександр 
Смик,  

Тернопіль
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У 1989-му художник виїхав 
до Австралії, згодом до Канади і 
Штатів. згадує, що на тодішні за-
океанські гонорари вже міг ку-
пити три-чотири квартири в Ки-
єві – вони були дуже дешеві. 

У США він прожив понад 10 
років. за цей час народилося 
«дев’ять Марчуків»: майстер що-
разу експериментував із палі-
трою, технікою, стилем та фор-
мами. Пейзажі, сюрреалізм, ню, 
наїв, портрети… 

У 2001-му, навіч побачивши 
падіння веж-близнюків у Нью-
Йорку, переосмислив своє життя 
і повернувся в Україну. Відтоді 
працює в старенькій майстерні і 
жартома називає себе прикутим 
до мольберта. 

Найпершою якістю, необхід-
ною художникові, майстер вва-
жає одержимість: «Мистецтво – 
це не конвеєр. Воно потребує аб-
солютної зосередженості. Якщо 
ти звичайний художник, ти весе-
лишся, розважаєшся, продаєш 
картинки, п’єш, гуляєш... Але 
якщо Ван Гог – забудь про це. 
Мене не тримає держава, якої не-
має. Так звана держава, яка поки 
що зветься Україною, – це «Тита-
нік». Я такий, що можу в будь-
який час зірватись і, як Шевченко 
казав, усе з собою заберу. Коли її 
вже розпродадуть, коли худож-
ники не зможуть дивитися на 
неї, бо їх або собаки загризуть, 
або куля дістане, тоді можна ті-
кати хоч на край світу, померти в 
дорозі», – констатує Марчук.

Митець каже: щоб викорчу-
вати радянський менталітет, по-
трібні 100 років і повна зміна по-
колінь.

«Україна 20 років перебуває у 
стані громадянської війни. за со-
вєтів все так було загнано в без-
вихідь, що ніхто не міг слова ска-
зати. А зараз усі воюють з усіма: у 
владі, у творчих чи педагогічних 
колективах, на всіх рівнях. Над 
цією територією висить повітря, 
заряджене злобою, ненавистю й 
заздрістю. Люди ним дихають і 
хворі на це». 

Міг би, каже, жити і в Європі 
– Празі або Кракові, де немає ве-
ликого мовного бар’єра. «Але ду-
маю: ось я втечу звідси... і що? 
Люди знають, що я живу чесно, 
по правді й справедливості. Мій 
спосіб життя тішить і звичайних, 
і високопоставлених, які навіть 
моїх робіт не знають. А подоба-
ються ці картини чи ні – це вже 
не так важливо». 

БіОГРАФіЧНА 
НОТА
Народився  
12 травня 1936 
року в селі Мос-
калівка Терно-
пільської об-
ласті. Після за-
кінчення 
семирічки всту-
пив на відділ де-
коративного 
розпису до 
Львівського учи-
лища приклад-
ного мистецтва 
імені Івана 
Труша (1951–
1956) 
1965 рік – закін-
чив Львівський 
інститут 
декоративно-
прикладного 
мистецтва.
1965–1968 роки – 
працював у  
Київському нау-
ковому інституті 
надтвердих ма-
теріалів.
1968–1980 роки – 
працював на Ки-
ївському комбі-
наті 
монументально-
декоративного 
мистецтва. 
1989 рік – емі-
грував до Ав-
стралії, потім 
жив у Канаді та 
США. 
1996 рік – здо-
був звання за-
служеного ху-
дожника Укра-
їни.
1997 рік – став 
лауреатом Наці-
ональної премії 
України імені Та-
раса Шевченка.
11 вересня 2001 
року – вирішив 
повернутися в 
Україну.
2006 рік – Між-
народна акаде-
мія сучасного 
мистецтва у Римі 
прийняла Івана 
Марчука до «Зо-
лотої гільдії», де 
нині лише 51 ху-
дожник з усього 
світу.
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Ж
анр мандрівної прози 
в нашій літературі 
стає чимдалі попу-
лярнішим. Книжки, у 

яких автор ставить за мету роз-
повісти читачеві, де був і що ба-
чив, потрапляють на горішні 
сходинки топів продажів, а пре-
зентації збирають масу шану-
вальників. Фактично це доро-
жні нотатки. Описи пережи-
вань героя, психологізм тощо 
відходять на другий план: ці 
смаколики не головне для ета-
лонних зразків такого штибу.

Втім, тревелог – це не лише 
рекламний буклет планети 
земля. Розповідаючи про чу-
жий простір, автор чимало опо-
відає і про себе та свою країну, 
про те, якими категоріями він 
мислить і чого прагне. А 
оскільки масова література за 
визначенням активно викорис-
товує стереотипні уявлення, то 
на підставі текстів можемо ро-
бити деякі висновки не лише 
про авторів, а й про читачів.

ПРОФеСійНий  
мАНДРіВНиК
Максим Кідрук – перший про-
фесійний мандрівник укрсуч-
літу. Свої тексти він пише в ре-
портажному стилі й наголошує 
на власній належності до за-
хідної традиції жанру треве-
логу: недарма наприкінці кни-
жок уміщено, так би мовити, 
«список використаної літера-
тури» – перелік творів, які 
стали зразком для молодого 
автора (Тур Хейєрдал, Шах Та-
хір, Рольф Бломберґ…). Утім, ці 
хроніки більше нагадують ра-
дянську пригодницьку літера-
туру. На таку думку наводить 
насамперед трохи рафінована, 
але водночас не позбавлена 
жвавості мова. Наприклад: 

«Яне, може, до дідька цю Ама-
зонію? Поїхали назад, га?» – 
хриплим голосом проказав я». 
Погодьтеся, що у критичних 
ситуаціях українці говорять 
динамічніше, ніж персонаж 
«Подорожі на Пуп землі». 
Можливо, авторові слід вклю-
чити до «рекомендованої літе-
ратури» не лише ретельно ви-
чищені редактором тексти, а й, 
приміром, Джека Керуака: зре-
штою, це теж класика і теж про 
мандри. А з українськомовних 
текстів, де динаміку подорожі 
відбито й у ритмі мовного по-
току, Кідруку варто перечитати 
«Авантюру» Артема Чапая і 
теж зарахувати її до списку 
джерел, особливо зважаючи на 
очевидну подібність. Там голо-
вний герой, студент Могилян-
 ки, також подорожує: Сполуче-
ними Штатами, Мексикою, 
Гватемалою, Кубою, теж бере 
із собою туди друга, теж не має 
грошей і втрапляє в різні ха-
лепи. Водночас йому вдається 
писати дорожні нотатки наси-
ченою сленгом та просторіч-
чям і не ускладненою надмі-
ром зворотів та підрядних кон-
струкцій мовою молодого 
блогера, а не ветерана Спілки 
письменників. Може, тому пер-
сонажеві Чапая більше щас-
тить із любовними приго-
дами?

Не забуваймо й про те, що 
мандрувати в далекі краї – це 
мрія родом із радянського ди-
тинства персонажа: той начи-
тався написаних в СРСР, а та-
кож дозволених до перекладу й 
друку західних книжок про 
пригоди та подорожі. І якщо 
раніше перепусткою в екзо-
тичні світи був героїчний фах 
космонавта, геолога, поляр-
ника чи моряка, то нині такі 

фантазії може реалізувати на-
віть аспірант-відчайдух, як це й 
робить персонаж Кідрука.

Очевидною заслугою пись-
менника є те, що він не претен-
дує на концептуальність і не 
переобтяжує читача надміром 
філософувань (якщо, звісно, не 
кваліфікувати як серйозні реф-
лексії патріархальних пару-
боцьких розмислів «за життя», 
що їх можна звести до лаконіч-
ної формули «геть дівок – бе-
ремо квиток»). Тоді як багато 
авторів масової літератури на-
магаються додати своїм творам 
глибини за допомогою штучної 
афористичності тощо, Максим 
Кідрук знову й знову рушає в 
мандри, привозить ізвідти вра-
ження, фото й нотатки і гаран-
товано пише черговий бестсе-
лер. Компліментом його про-
фесійності можна вважати й те, 
що видавці оплатили одну з 
його нещодавніх подорожей – 
вони переконані: це вигідна ін-
вестиція у черговий успішний 
роман.

Автор: 
Оксана щур

Довгі дороги 
літератури
Українські письменники починають хворіти  
на мандроманію
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«ТіЛьКи ТАм, Де НАС 
НемА, – ТАм ТеЧе ЖиВА 
ВОДА»
Про мандрівки необов’язково 
створювати роман. Можна об-
межитися кількома оповіда-
ннями або новелкою, а потім 
об’єднати нотатки під спільною 
палітуркою. Саме так доцільно 
охарактеризувати «У пошуках 
ОГОПОГО» відомої журналістки 
й дитячої письменниці Лесі Во-
рониної. Стиль викладу захо-
пливий, а за іронічністю книжка 
не поступається знаменитому 
«Суперагентові 000». Утім, це не 
знімає питання про структур-
ний принцип книжки і не під-
казує жодної іншої відповіді, 
крім уже зазначеної нами на по-
чатку: авторка зібрала докупи 
тексти про поїздки за межі Ки-
єва, й, отже, маємо один нарис 
про Таллінн, один про Петер-
бург і цілий цикл про відпочи-
нок на угорському курорті.

Письменниця наголошує: 
добре там, де нас немає. «Нас», 
тобто людей, травмованих «со-

вком». Пострадянська людина 
може зіпсувати все, що за-
вгодно: надто вже тонким ви-
являється цивілізаційний шар. 
Галасливі російські туристи 
буквально глушать принади 
єгипетського курорту й загодо-
вують хлібом, попри заборону, 
морських рибок; діти-чорно-
бильці, запрошені погостювати 
у Вроцлаві, привозять із собою 
в картатих торбах горілку та 
зубну пасту й намагаються тор-
гувати всім цим на міській 
площі. А от в Едмонтоні, напри-
клад, перехожі не плюють на 
асфальт, а хлопчик чи дівчинка 
може поскаржитися на одноліт-
ків учителеві, і цього не назвуть 
стукацтвом. що ж може дати 
героїня – інтелігентна жінка – 
людям культури, інтегруватися 
з якою декларовано прагне 
наше суспільство? Вона повсяк-
час намагається репрезенту-
вати українців як нормальних. 
Пострадянському, яке охоплює 
і наше рідне колоніальне, про-
тиставлено національну іден-

тичність. Українські жлоби, на 
відміну від посткомуністичних 
аналогів інших національнос-
тей (чи громадянства?), підля-
гають реабілітації як потен-
ційні носії такої ідентичності.

У пригоді туристам і просто 
зацікавленим особам стане 
книжка Ірен Роздобудько «Ман-
дрівки без сенсу і моралі». До-

АВТОБіОГеОГРАФія
Середовищем для розвитку літератури мандрів стають 
нові медіа. На позначення цього феномена є окремий 
термін «автобіогеографія». Блогери інформують дру-
зів і просто зацікавлених читачів про перебіг подо-
рожі, ілюструючи свої коментарі фотографіями для 
привернення уваги. Популярні також онлайн-карти, де 
відзначаєш міста або країни, в яких побував. iPhone та 
мобільний інтернет розширили можливості ще дужчі: 
тепер можна писати на Facebook: «А я дряпаюся на 
верхівку гори», – не шукаючи доступу до мережі у ви-
падкових кафешках. Інтеграцію віртуального та реаль-
ного просторів відбиває популярна соціальна мережа 
Foursquare, доступна власникам пристроїв із GPS-
навігацією. Діяльність користувача зводиться фак-
тично до того, щоб «зачекінитися», тобто відмітитись у 
певній новій локації, наприклад кав’ярні, крамниці; а 
за різноманітність і частотність відвідувань тих чи ін-
ших адрес система нараховує бонуси, вибудовує рей-
тинг користувачів тощо.
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Література мандрів – це тексти, в основу яких покла-
дено хронотоп дороги. Оповідач найчастіше зосере-
джується на власних враженнях від подорожі різними 
країнами чи регіонами, а не на деталізації опису зобра-
жуваного. Жанрові різновиди: роман-тревелог, есе, до-
рожні нотатки, щоденник, репортаж, путівник тощо.

ВАРТО ПРОЧиТАТи
Астольф де Кюстін. «Росія у 1839 році». Французький 
монархіст вирушив до імперії Ніколая І, щоб віднайти 
аргументи проти республіканського ладу. Вражений по-
баченим, після повернення він яскраво описав численні 
негативні явища тамтешнього життя, почав заперечу-
вавти абсолютизм і подав прогнози стосовно історичної 
долі Росії, багато з яких, як бачимо нині, збулися.

ілля ільф, євген Петров. «Одноповерхова Америка». 
Нариси радянських письменників про автомобільну по-
дорож Сполученими Штатами від одного узбережжя до 
іншого й назад, здійснену в 1935–1936 роках, де автори 
описують повсякденне життя звичайних американців, 
розповідають про Голлівуд і візит до Білого дому, елек-
тричний стілець, родео та найкрасивіші ландшафти 
країни.

Пьотр Вайль. «Геній місця». Спроба зрозуміти місто 
крізь призму свідомості геніїв, які там жили. Таким чи-
ном, Байрон і Бродський стають гідами по Стамбулу, а 
біографія і творчість Макіавеллі допомагають відчути 
дух Флоренції. Лос-Анджелес – це місто Чарлі Чапліна, 
Париж – Дюми, Осло – Мунка. На перетині мистецтва, 
географії та життєпису виникає ще один вимір реаль-
ності.

майк йогансен. «Подорож ученого доктора Леонардо і 
його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобо-
жанську швайцарію». Письменник-модерніст іронічно 
переосмислює і пародіює традиційні зразки жанру. Осо-
бливо дісталося популярним в українському красному 
письменстві описам природи. Читати необхідно, нала-
штувавшись на отримання інтелектуальної насолоди.

бірка розповідей про 10 країн, де 
побувала авторка, написана зна-
чно цікавіше, ніж численні пу-
тівники. Попри те що тут об-
маль конкретних назв та коор-
динат, це видання справді 
знадобиться: воно допоможе 
розставити пріоритети у списку 
визначних місць, бо ж усі їх таки 
не встигаєш відвідати, або про-
сто надихне вирушити кудись. 
А тим, хто подорожувати не лю-
бить, сподобаються додатки: ре-
цепти національних страв, ціл-
ком придатні до втілення у ві-
тчизняних умовах, а також 
перелік відомих літераторів 
кожної країни та їхніх творів, 
які варто прочитати. У перед-
мові письменниця наголошує: 
простір найкраще пізнавати че-
рез деталь. Усі подальші описи 
вражень такими і є: роз-
сипчасто-атомарними. А  ук-
раїн ське теж виразно характе-
ризує подана в першому розділі 
подробиця: таксист заздрить ге-
роїні, яку регулярно відвозить 
до аеропорту, а вона трошки зні-

яковіла і трошки зверхня. Бо в 
нього – новий холодильник, а в 
неї – квитки. Таких, як він, біль-
шість, вони за звичкою накопи-
чують матеріальне замість ко-
лекціонувати враження. А ав-
торка пишається тим, що не 
така, як усі, хоч і соромиться 
своєї іншості перед водієм. І жо-
ден із них, здається, не замис-
люється, що вічне протистав-
лення «міщанин» – «митець» 
тут можна зняти не лише при-
щепивши одному цінності ін-
шого, а й нівелювавши про-
блему фінансового вибору між 
путівкою та пральною маши-
ною, курсами англійської та зи-
мовими чоботами тощо.

ПАЛОмНиЦьКА ЛіТеРАТУРА 
ТА ДОРОЖНі НОТАТКи 
АРиСТОКРАТА
Не варто думати, що до Мак-
сима Кідрука жанру тревелогу в 
українській літературі не було. 
Першою пам’яткою мандрівної 
прози вважають «Житіє і хо-
діння Данила, Руської землі ігу-
мена» (ХІІ століття) – середньо-
вічну оповідь про паломниц т во 
до Єрусалима. У добу баро ко по-
пулярною стає про чанська літе-
ратура: авто   біогра  фічна книжка 
Василя Гри горовича-Барсь кого 
«Мандри святими місцями 
Сходу з 1723 по 1747 рік» містить 
емоційний опис пригод, які тра-
плялися на шляху від західної 
Європи до Палестини та Єгипту, 
а ще вона багата на численні ге-
ографічні, історичні, мисте-
цтвознавчі деталі.

Серед численних «подоро-
жей з Полтави до Гадяча», 
якими рясніє наша література 
ХІХ століття, вирізняються 
«Листи з чужини» Ярослава 
Окуневського, опубліковані на 
рубежі віків і два роки тому пе-
ревидані «Темпорою». Адмірал 
флоту Австро-Угорщини побу-
вав у країнах Європи, Азії та Аф-
рики й зумів захопливо про це 
написати. Його спогади й нині 
читаєш як повноцінний худож-
ній твір: вони рясніють числен-
ними деталями, порівняннями, 
дають уявлення про культуру, 
історію, економіку екзотичних і 

ближчих країн. Так, читач ді-
знається, що в Іспанії багато 
красивих жінок, але миршаві 
чоловіки, що турки давно асимі-
лювали б місцевих жителів єв-
ропейського походження, якби 
давали своїм жінкам освіту, що 
в Азії дешева робоча сила, і це 
призводить до кризи підприєм-
ців Франції та Англії. Окунев-
ський не впадає в надмірне за-
хоплення й не втрачає самопо-
ваги, проте раз по раз наголошує 
на зверхності західної культури. 
Таким він і почувається: євро-
пейцем, українцем, освіченим 
аристократом, представником 
великої імперії. Розрив між 
українським та європейським 
відсутній: це спільний досвід, і, 
на думку автора, найкраща 
частка цього має бути запози-
чена іншими цивілізаціями.

РАВЛиК ПРОДОВЖУє 
ПОВЗТи НА ЗАХіД
У дописі про мандрівну прозу, 
вміщеному в одному з періо-
дичних видань, письменник 
Кідрук зазначає: популярність 
жанру тревелог пояснюється 
тим, що автори нарешті звіль-
нилися від лещат радянської 
ідеології, а читачі нарешті за-
цікавилися розповідями про 
далекі краї. Теза, як бачимо, 
досить сумнівна. Якщо раніше 
пригоди й подорожі ділили 
книжковий стелаж із фантас-
тикою, то нині їх посунули до 
путівників і масового читва. 
Тепер така література не роз-
ширює горизонтів нездійснен-
них мрій, а допомагає пере-
жити пригоди, на які ніколи 
так і не вистачить часу.

Українські письменники у 
своїх розповідях здебільшого ру-
хаються на захід чи принаймні в 
напрямку його колишніх коло-
ній. Там непогано, тож споді-
вання авторів на те, що й ми неза-
баром долучимося до цього світу 
на правах рівних, деколи звучать 
як споконвічне прагнення лю-
дини покращити свій жереб.

І ще один симптом: персо-
наж українського письменника, 
ступивши на чужу землю, ре-
презентує себе насамперед як 
представника певної нації, а 
вже потім, та й то коли запита-
ють, як науковця, журналіста, 
митця. Тож і обмінюються нові 
знайомі між собою здебільшого 
рецептами національної кухні 
та мелодіями пісень. 

ЛеСя ВОРОНиНА:  
ДОБРе ТАм, Де НАС НемАє.  
«НАС», ТОБТО ЛЮДей, 
ТРАВмОВАНиХ «СОВКОм»
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У 
1997 році я працював над 
першим серйозним сце-
нарієм у своєму житті. 
Подумав, треба знайти 

якогось літератора, аби разом із 
ним це робити. Але довкола себе 
я не знаходив достатньо злого й 
радикального, з ким міг би ді-
йти спільної мови. Мені трапи-
лося на очі інтерв’ю Ульяненка, 
якого я ще не знав, в одному з 
київських видань. Потім відо-
мий літератор старшого поко-
ління на моє запитання про 
Олеся зауважив: «Та його зни-
щить оце інтерв’ю. Він-то, може, 
правильно сказав по суті про 
якісь речі, але так не можна го-
ворити, порушуючи всі правила 
гри». Від інших вже чув, що це 
людина з «душею, чорнішою за 
гуталін». Я сказав собі: «Це 
воно, треба мені з ним знайоми-
тись». І зателефонував.

Він працював у ранковій 
програмі «Чайник» на СТБ, ми 
зустрілися біля входу до студії 
Довженка, поговорили. Олесь 
був у «глухій зав’язці», себто аб-
солютно не пив. Ми почаювали 
й домовилися щось разом ро-
бити. Мене вразила його манера 
думки, дуже сподобалося, як він 
швидко, аналітично й нещадно 
мислить. Сценарій я пізніше до-
писав сам, але ми стали хоро-
шими друзями й до мого від’їзду 
2003 року тісно спілкувалися, 
бачилися майже через день. 
Ульян жив на вулиці Гмирі, 72, 
без телефону. Так і помер, не 
провівши його до квартири й не 
приватизувавши її. щоб зустрі-
тися з ним, треба було їхати на 
Позняки, стукати у двері. Коли 
господаря не було, залишав 
йому записку (мобільні тоді вва-
жалися розкішшю). знайшовши 
той папірець, він спускався до 
автомата, що стояв біля під’їзду, 
й передзвонював.

Коли почала засідати НЕК 
(Національна експертна комісія 
України з питань захисту сус-

Ульяненко без цензури
17 серпня виповнився рік по смерті Олеся Ульяненка – єдиного  
в незалежній Україні офіційно забороненого письменника

пільної моралі. – Ред.), мені за-
телефонував мій друг, адвокат 
Олег Веремієнко: «знаєш, яка 
х..ня починається?» Я досі вва-
жаю, що ця справа (2009 року 
роман «Жінка його мрії» за ви-
сновком згаданої інстанції був 
визнаний порнографічним, 
книжку вилучено з продажу – 
Ред.) стала фатальною для 
Ульяна. Мені дуже соромно за 
Україну. Вважаю, що пляма 
цього періоду – назавжди. 
Люди, які це робили, в моїх очах 
не відмиються ніколи. Вони для 
мене нерукопотискальні.

На помаранчевому Майдані, 
Ульяненко був не на сцені, де 
стояли люди, частина з яких 
потім створила НЕК, а в на-
товпі, який допоміг президен-
тові Ющенку прийти до влади. 
У революційному запалі Олесь 
казав: «Це Бог вивів людей на 
Майдан». Але в пізнішому 
інтерв’ю скаже: «Кучма був 

більш ліберальний, ніж наш 
пчєловод». Те, що трапилося 
після, стало для прозаїка вели-
ким розчаруванням. Причому 
хтось просто розчарувався, а 
Ульяненка ж цькували. А це річ 
неприпустима й ганебна. Ви-
сновок з усієї історії – такого не 
повинно повторитися ніколи.

Його приклад мене обнадію-
вав. Я вважав, що можна жити 
так. Адже він, якоюсь мірою, 
праведно жив. Праведник. Не в 
тому розумінні, що не пив го-
рілки чи не мав сексуальних 
стосунків із жінками. А саме в 
тому, що чесно ставився до свого 
дару, був у цьому плані достат-
ньо безкомпромісний і, несучи 
його, попри все, не зсучувався й 
не продавався. Я дуже споді-
вався побачити його нагороди 
за життя. Але його раптом не 
стало. Мене це страшно вкур-
вило, яка несправедливість. Із 
цього і з’явився задум книжки 
його інтерв’ю, які він давав від 
1994-го до 2010-го. У результаті 
вийшло щось на кшталт роману. 
Людина говорить упродовж 16 
років. Вона змінюється, а через 
неї відчуваєш і метаморфози 
країни.

Олесь не залишив заповіту, 
звичайно. Він узагалі в цьому 
розумінні був унікальний. Я 
пам’ятаю, незадовго після на-
шого знайомства поставив мені 
геніальне запитання: «Старий, 
а ти не знаєш, по битовусі, як 
воно за квартиру платиться?»

за рік без Ульяненка я пере-
жив велику депресію, і книжка 
допомогла мені з неї вийти. Якась 
спроба все виправити, але цього 
зробити не можна. зараз на його 
могилі ставлять пам’ятник. Два 
його романи перекладають і пла-
нують видати в Чехії. Потрібно, 
щоб виходили книжки україн-
ською та іншими мовами, – це 
все, що ми можемо для нього 
зробити. Я був би дуже радий, 
якби вдалося налагодити співп-
рацю з вишами, щоби студенти 
могли безкоштовно отримувати 
права на оповідання Ульяненка і 
знімати за ними фільми.  

Автор:  
мирослав Слабошпицький, 
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КіНО

«ВулБа-2011»

Скалодром
(Житомирський р-н, 
 с. Дениші)
Любителі ритмів з’їдуться з усієї 
України на третій Фестиваль ву-
личних барабанщиків, щоб разом 
із організаторами підтримати 
обдаровану молодь, музичну куль-
туру та здорове дозвілля. На святі 
щиро вітається приїзд із власним 
барабаном чи іншими ударними, 
але це не є обов’язковим. Плата за 
вхід – хороший настрій. 
На території фестивалю 
продаватимуть музичні 
інструменти, розпи-
суватимуть тіло хною, 
демонструватимуть 
хенд-мейд тощо. Серед 
подій заявлено т битву 
барабанщиків, файєр-
шоу та козацький брейк. 

«КіноЛев-2011»

музей ідей
(Львів, вул. Валова, 18а)
«Кіно як пропаганда» – так 
звучить тема цьогорічного фести-
валю незалежного кіно, що вже 
вкотре проходить у місті Лева. 
Щодня увазі глядачів буде пред-
ставлена тематична добірка стрі-
чок, які розкриватимуть те чи інше 
питання. У фокусі цьогорічного 
дійства міждержавні відносини, 
режими різних країн світу, але 

не тільки. Крім картин 
Олександра Довжен-
ка, Лені Ріфеншталь, 
Анатоля Литвака у про-
грамі також ретроспек-
тиви Франсуа Трюффо 
та Еріка Ромера. І, 
як завжди, у рамках 
«Кінолева» – конкурс 
молодого кіно.

Анонси

Трешова «Гума» – 
рідкісний гість нашого 
кінотеатрального простору

стерігає за екраном, – це шарж на притаманне 
людям бажання за всіма підглядати, а передив-
ляння по телевізору в готелі всього підряд, від  
аеробіки до гаїтянських танців та передач про тва-
рин, – суто іронія щодо способу відпочинку серед-
ньостатистичного американця. Ну а фінал, коли 
живих шин-убивць стає із сотню й вони рухаються 
в напрямку Голлівуду, є відвертим виявом зневаги 
до продуктів «фабрики мрій».
Більшість подій  у фільмі є свідомо безглуздими. 
«Гума» – це гра, блазнювання, жонглювання 

Цей фестивальний хіт за два роки обійшов 
понад два десятки кінофорумів світу, по-
чавши з Канн. щоправда, за певним ви-
нятком, усі ті імпрези мали жанрову орієн-

тацію на «фантастичні фільми». Тож присутність 
«Гуми» в конкурсі Одеського фесту минулого року 
бачилася радше сміливим і навіть екстремальним 
експериментом програмних відбірників, ніж ба-
нальним показом свого серед своїх. за жанром 
творіння Дюп’є – представник треш-горору, що 
характеризується зумисною поганою якістю, ма-
лим бюджетом і натуралістичним насильством. 
Утім, за великої домішки гумору воно не бачиться 
низькопробним продуктом. Ба навіть видається 
голлівудським блокбастером на тлі стрічок Еда 
Вуда. звісна річ, фантастичну мандрівку живої 
шини дорогами й готелями Америки з убивствами 
випадкових кролів, ворон, чоловіків та жінок ані 
сюжетно класичною не назвеш, ані доброю в плані 
моралі. Але в тому-таки сюжеті можна розгледіти 
певний соціальний меседж, як-то у стрічках про 
зомбі Джорджа Ромеро: публіка, яка в біноклі спо-

19–21 серпня, 21:00 21–24 серпня19–21 серпня
«Захід-2011»

База відпочинку  
«Сонячна галявина»
(Львівська обл., с. Родатичі)
Вже втретє на Львівщині від-
будеться культурно-мистецький 
фестиваль, метою якого є по-
пуляризація всього українсько-
го – музики, літератури, мови. 
Традиційно у першій половині 
дня програма буде представлена 
на Малій сцені, відтак гості по-
прямують до Головної сцени, де 

виступатимуть музичні гурти 
з усіх куточків України. Серед 
найвідоміших – «Крихітка», 
«Тінь Сонця», «Мертвий 
Півень», «Гуцул Каліпсо» та 
інші. Для особливо енер-
гійних – Літературний слем 
фестивалю о 2-й ночі під 
керівництвом Владислава 
Шубєнкова. 

Кіно без 
причини

У кінотеатрах 
України від 
4 серпня
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26–28 серпня, 17:00
«Акумулятор»

Старий цирк
(Харків, пл. міліціонера, 17)
Фестиваль екологічної урбаністики 
– своєрідне продовження німецько-
українського проекту «Вулиця ігор 
– ігри на вулиці», організованим 
тогоріч Ґете-Інститутом. Основна 
ідея обох проектів – використання 
мистецтва як засобу культурного 
розвитку міста та припинення 
трансформацій мегаполісів. Участь 
у заході візьмуть письменники, 
художники та музиканти з України, 
Польщі, Німеччини, Росії та Білорусі. 

Таким чином, 
«Акумулятор» 
стане 
майданчиком 
реалізації нових 
соціально-
мистецьких 
ініціатив та ідей.

26–27 серпня23 серпня, 16:00

людьми, фразами, образами, предметами, сюже-
тами різних фільмів та жанрами. Але вся ця купа 
кінематографічних шматків, збита блендером ре-
жисера в не вельми їстівну знеформленну масу, 
викликає сміх, майже протиприродний, на рівні 
не контрольованих думкою безумовних рефлек-
сів. Словом, свою порцію щастя від «Гуми» отри-
мають любителі й трешу, й абсурду, й кіноекспе-
риментів.  

Ярослав Підгора-Гвяздовський

«Потяг Do яремче»

(івано-Франківська обл.,  
м. яремче)
Особливістю фестивалю є органіч-
не поєднання усіх проявів укра-
їнської культури – від малярства і 
до Великої школи дискусії. Цього 
року фестивальні дні пройдуть під 
гаслом «Dумай. Dій. Dопомагай. 
Dосягай!». У програмі: жива 
розмова на літературні теми за 
участю відомих письменників на 
кшталт Тараса Прохаська та Юрія 
Іздрика; музичне шоу, представ-
лене Тарасом Чубаєм, гуртами 
«Гайдамаки» та 
іншими; майстер-
класи і зустрічі. 
Родзинкою свята 
стане створення 
музичного фільму 
під назвою «Потяг 
Do Яремче». 

«День незалежного 
поета у Франику»

Книгарня «є»
(івано-Франківськ,  
вул. Незалежності, 31)
Літературний фестиваль, який 
цього року відбудеться у стінах 
Культурно-мистецького центру 
«Є», збере молодих і таланови-
тих поетів з різних міст України. 
Це Оксана Яблонська, Заза 
Пауалішвілі, Катруся Матвійко 
(Київ), Юрій Рудницький, Роман 
Лаврентій, Микола Ільків-
Свидницький (Львів), Олеся Овчар 

(Івано-Франківськ), Михайло 
Жаржайло (Рівне) тощо. 
Сюрпризом для гостей стане 
презентація збірки україн-
ського поета зі Швеції Назарія 
Заторського. Дружня атмо-
сфера та цікаві знайомства 
гарантовані!  

КНиЖКи

Норман М. Наймарк.  
«ГеноцидиСталіна»
Ця праця доводить, що масові винищення в СРСР 
були систематичними й зумисними. заглиблюю-
чись в історію терміну «геноцид», американський 
історик розглядає аргументи й контраргументи сто-
совно того, наскільки він пасує до злочинів «вож-
дя». На основі різноманітних біографій учений 
простежує формування Сталіна як народовбивці. 
замовчування факту геноциду, переконаний до-
слідник, спотворює взаємини між народами.

Ромен Ґарі. «Обіцяннянасвітанку»
Французький письменник єврейського похо-
дження з ностальгією оповідає про свої дитинство 
та юність, зігріті любов’ю матері. Її почуття, яке – 
поряд із дитинними звичками, вподобаннями, 
страхами – ходить усе життя за героєм назирці, 
допомагає втілити мрії (військові нагороди, ди-
пломатична й літературна кар’єра – все, що він 
здобув пізніше, було вимріяне саме нею). Це зму-
шує його не зупинятися ні перед чим, аби проде-
монструвати вже власну любов.

Барбара Космовська.  
«Буба:мертвийсезон»
Бубі – 16, і вона саме переживає перше кохання. 
ще вчора все видавалося рожевим і безхмарним, 
та раптом виявляється, що обранець захопився ін-
шою. Біда в тім, що дівчині геть ні з ким поради-
тись: усі в родині зайняті власними проблемами, 
найкращої подруги поруч немає… залишаються 
хіба що концерти класичної музики та прогулянки 
із собакою. Але знайомство з Клементом допома-
гає Бубі зрозуміти, що, крім зрадливого Мілоша, 
на світі є ще й інші проблеми. І впоратися з ними 
може лише вона!
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Д
істатися туди із сусід-
нього Чернігова тепер 
непросто – регулярний 
транспорт не ходить (як і 

до раю), але на нас біля гармат 
чернігівського Валу чекає таксі. 
Тож, здолавши за лічені хви-
лини 25 км між полями й пере-
лісками, опиняємось у Седневі, 
що за князівських часів нази-
вався Сновськом. Найперша лі-
тописна згадка про нього стосу-

ється 1068 року, і вже тоді це 
було місто (хоча нині «прогрес» 
звів його до статусу селища 
міського типу). У «Повісті ми-
нулих літ» розповідається, що 
наприкінці літа 1068 року «по-
ловці мнозі» билися тут із кня-
зем Святославом.

ВОТЧиНА ЛиЗОГУБіВ
Усі тутешні історичні дивовижі 
розташувалися на високому бе-

резі річки Снов, і більшість їх 
пов’язана зі старовинним ро-
дом Лизогубів. Серед його 
представ ників були й наказний 
гетьман, який брав Азов на чолі 
українського козацького вій-
ська (Яків), і козацькі полков-
ники, і друзі Тараса Шевченка, 
й спонсори народовольців, і 
творці антимонархічної органі-
зації «земля і воля», як-то Дми-
тро Лизогуб, котрого за цар-

«Неначе справді рай»
Ці слова Леонід Глібов колись написав про Седнів. що цікавого там є нині?

Автори:  
Станіслав 

Бондаренко,  
Наталія 
Лизогуб

Фото:  
Андрій 

Ломакін
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ським наказом повісили в Одесі 
(Лєв Толстой присвятив йому 
оповідання «Божеське й люд-
ське»).

Ось кам’яниця Лизогубів, 
будівля XVII століття, яку ко-
лись малював Тарас Шевченко. 
Неподалік неї стоїть Свято-
Воскресенська церква, зведена  
у стилі українського бароко 
(1690 рік), що була усипаль-
ницею цього знаного роду. 
1924 року, вже за більшовизму, 
мародери, які руйнували багаті 
поховання, шукаючи золота й 
коштовностей, натрапили на 
останки Лизогубів, які згодом 
було нахабно демонстровано 
країні під гаслами «антирелі-
гійної пропаганди». Більшість 

їх нині зберігається в Києво-
Печерській лаврі. І лише ос-
танки Якова, гетьмана, можна 
побачити в седнівській Свято-
Воскресенській церкві. 

І досі під нею є недослі-
джені склепи. Тутешній люд 
переконаний, що взагалі під 
селищем лежить система під-
земель, які об’єднують у таємну 
мережу всі храмові та інші ли-
зогубівські будівлі. Хоча спе-
леологам вдалося відшукати 
лише одну печеру, датовану 
кінцем ХІХ століття.

ще в одному будинку того ж 
таки знаного роду, теж ХІХ сто-
ліття, діє сільська школа. У цих 
історичних стінах діти навча-
ються останній рік – каже її ди-

ДО ЗОЛОТЮСІНЬКОГО.
Могилу блаженного Гриця 
місцеві не забувають  
більше 150 років

СВЯТО-ГЕОРГІЇВСЬКА ЦЕРКВА.
Дерев’яне бароко, 1747 рік.  

Тут фільмували «Вія»  
за Миколою Гоголем

НА РІЧЦІ СНОВ.
Ці краєвиди часто малюють  
мешканці Будинку творчості.  
Пейзаж севастопольця Євгена Смірнова
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ректор Володимир Іванов. Бо  
ж неподалік швидкими темпа-
 ми споруджують нове надсу-
часне приміщення з басейном і 
комп’ютерними класами, муль-
тимедійними дошками.

КАРАТе ОТЦя єВГеНія
Настоятель седнівської Свято-
Воскресенської церкви протоіє-
рей Євгеній Халімонов – лю-
дина нетипова. Це високий, 
стрункий, підтягнутий чоловік. 
Під рясою вгадується спор-
тивна фігура. Він давно зрозу-
мів, що самих богослужінь для 
спілкування з парафіянами, 
надто з молоддю, недостатньо. 
Тож поєднує статуси панотця і 
тренера. Спорт, на його переко-
нання, – теж духовне знаряддя, 

вкрай необхідне у вихованні, 
адже воно дисциплінує люди-
 ну, є альтернативою ледарству, 
шкідливим звичкам.

«Іще в школі займався бок-
сом, пізніше – карате, – втамо-
вує наш подив священик. – 
Стрибав із парашутом. Після 
армії вступив до Київської ду-
ховної семінарії. Та заняття 
спортом не кинув. А відкривши 
недільну церковну школу, вирі-
шив організувати спортклуб і 
навчати карате дітлахів».

Седнівська недільна цер-
ковна школа існує вже 10 ро  ків. 
У класі все як зазвичай: пар-   
ти, журнал, щоденники, кон-
спекти. Тільки дисципліни 
інші – Старий і Новий заповіт, 
катехізис, літургіка, церковно-
слов’янська мова, християнсь ка 
етика. Кар  ти, таблиці, інші 
наочні приладдя для освіт-
нього процесу отець Євгеній 
виготовляє власноруч. «Учнів 
цього року було 20, а мину-
лого – близько 30. Для нас го-
ловне, щоб сама дитина того 
бажала. Ми не приймаємо, 
якщо батьки хочуть, а дитина 
ні, тоді навчання не має 
сенсу», – каже він.

БУДиНОК ТВОРЧОСТі
Відкрився в Седневі 1964 року під егідою Спілки ху-
дожників України. Тут працювали Тетяна Яблонська, 
Микола Глущенко, Василь Бородай та багато інших 
провідних українських митців. Напередодні й од-
разу після розпаду СРСР, на межі 80-х – 90-х років 
ХХ століття, селище стало неформальним осеред-
ком, де набирало сили актуальне мистецтво – укра-
їнський трансавангард. За незалежності тут почали, 
крім того, проводити фестивалі й літературно-
мистецькі свята, серед яких найвідоміші «Седнів  - 
ська осінь», а також Седнівські пленери (з франц. 
plein air – відкрите повітря), регулярні художні 
вправляння просто неба.

ЧЕРНІГІВ

СеднівРоїще

Голубичі

Виблі
АнисівКиїнка

Халявин

Івашківка
Макишин

Смичин

Бігач

Горбове

Черниш

р. Б
ілоус

АЛЬТАНКА ГЛІБОВА.
У ній поет написав вірш «Стоїть 
гора високая». Робота художника 
Костянтина Могилевського
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ПОВОДиР  
КОБЗАРіВ і КОБЗАРя
Біля Свято-Воскресенської цер-
кви є могила Божого чоловіка 
Гриця Мірошникова, який жив 
у Седневі майже 200 років тому. 
Прийшов туди ще хлопчиною 
років 12 зі сліпими старцями-
кобзарями, в яких був поводи-
рем. Навіть у люті морози ходив 
босий, а одяг і взуття, які дару-
вали йому вельможі, роздавав 
бідним. Тому Григорія нази-
вали золотюсіньким. Проро-
цтва Мірошникова були без-
компромісні й суворі. Розпо-
відають, як Тарас Шевченко, 
перебуваючи в Седневі, роз-
мовляв із юродивим, і той на-
пророкував йому 10 років сол-
датчини-каторги. Навіть час 
власної смерті Гриць передрік – 
сталося це 22 лютого 1855 року. 
Від того дня, як блаженного по-
ховали, почалися прощі до його 
могили.

Є в Седневі ще дві церкви, 
одна з них – дерев’яна Георгіїв-
ська. Вважають, що тут святили 
свою зброю перед бойовими 
походами козаки Седнівської 
сотні Чернігівського полку в 
XVII–XVIII століттях. А в ра-
дянські часи в цьому храмі 
актриса Наталія Варлей лі-
тала в домовині, коли знімали 
фільм жахів «Вій» за Миколою 
Гоголем.

ЗеЛеНий ТУРиЗм,  
СВяТе ДЖеРеЛО
У місті є парк із 600-літньою 
липою (під нею, кажуть краєз-
навці, Тарас Шевченко написав 
поему «Відьма») та алеєю ка-
штанів, яким «лише» за сотню 
років. Тут вдало розташувався 

Будинок творчості Національ-
ної спілки художників Укра-
їни. Її очільник Володимир Че-
пелик щороку поповнює парк 
новими скульптурами – тво-
ріннями своїх колег. за остан-
ній час з’явилися пам’ятники 
братам Андрієві та Іллі Ли-
зогубам, Леонідові Глібову, Та-
расові Шевченку, скульптура 
«Коза цька пісня». А незабаром 
постане ще один монумент – 
седнівському поетові та пере-
кладачеві Аркадію Казці, якого 
1929 року довели до само-
губства у камері НКВС, звину-
вативши у причетності до так 
зва  ної Спілки визволення 
Укра  їни.

Якщо йти понад Сновом аж 
до околиці селища, можна на-
трапити на щось подібне до ка-
плички, прихованої серед зе-
лені. «Святе джерело» – поясню-
ють місцеві. Неподалік – садиба 
«Кінний двір «Седнівський», 
ком плекс споруд, на які тут ка-
жуть «курені», хоча кожна з тих 
архітектурних форм має весь 
набір зручностей, властивих го-
телю.

зрештою, ми переконалися: 
якщо Леонід Глібов і перебіль-
шив зі «справді раєм», то не на-
багато. 

КАМ’ЯНИЦЯ ЛИЗОГУБІВ.
Фігурує на малюнку  
Тараса Шевченка «У Седневі»

СВЯТО-
ВОСКРЕСЕНСЬ - 
КИЙ СОБОР.
Його зобразив 
Олексій 
Спольський  
на картині 
«Місто  
після дощу»
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Дмитро  
Губенко

інна  
Завгородня

Олена  
максименко

Олена  
Чекан

РяТУйТе яРемЧе!
Аби пригадати, який іще зо 
два роки тому вигляд мало 
Яремче, мушу розшукувати 
старі фотографії, переглядати 
щоденникові записи, нишпо-
рити у спогадах. Певно, оброс-
тання пластиком – це логіч-
ний наслідок розвитку турис-
тичної інфраструктури, озна  - 
ка багатшання бідних, які 
устатковують житла за влас-
ними уявленнями про дешеве, 
красиве і зручне. Отак дере-
в’яні вілли обносять синте-
тичною вагонкою, глиняну 
черепицю заміняють на мета-
леву, що вже казати про мета-
лопластикові вікна – це ледь 
не стандарт. Можна, звісно, ті-
шитися, що таким чином «ря-
тують» ліси Карпат, але, зре-
штою, природа сама себе від-
новлює. Дерево і глина – теплі 
й природні, а метал із пласти-
ком – холодні й штучні. 

З ЮВіЛеєм!
30 липня 1891 року вагон ки-
ївського (тоді ще кінного) 
трамвая вирушив у перший 
рейс, а вже 12 серпня «конка» 
почала возити людей за гроші. 
Однак 120-річного ювілею 
цього виду транспорту в сто-
лиці ніхто не збирався відзна-
чати з такою помпою, як торік 
50-ліття метрополітену. Це й 
зрозуміло: підземку (цілком 
справедливо) оголошено пріо-
ритетом, її розбудовують, на-
віть потроху оновлюють рухо-
мий склад, а трамвай... Він 
теж міг би бути швидким і 
комфортним, до того ж прак-
тично безшумним, як його 
надсучасні родичі, що бігають 
вулицями західноєвропей-
ських країн. Тільки-от київ-
ська міська влада чомусь не 
вірить у його перспективи, 
ставиться до нього, як зла ма-
чуха до пасинка.  

ДВА БОКи меЧА
Нещодавно побачила 5D-кіно. 
Ролик у зачиненій кабінці, не-
знаний досі ступінь реалістич-
ності, рухома платформа, бризки 
води, коли «пролітаєш» над мо-
рем, і доторки метеликів до ніг у 
зарослях тропіків – вражень на 
два дні. Концептуально новий 
спосіб передавання інформації 
викликає дитячий захват і ост-
рах: чи не стане атракціон черго-
вим наркотиком для ігроманів 
та любителів «позалипати» в 
іншу реальність? забавка є по-
тужним антидеприсантом і спо-
собом розслабитись. Мож на 
було б створювати пізнавально-
екстремальні подорожі давнім 
Києвом або Грецією – кращого 
способу засвоїти інформацію 
годі шукати. Водночас це мож-
ливість зомбування довірливих 
мізків. Потужна віртуальна 
зброя, що може працювати як на 
користь, так і на зло. 

Роман  
Кабачій

НеДОяЗ
Сільською вулицею поволі 
суне машина, звідки в мега-
фон грубий жіночий голос 
напівсуржиком-напівросій-
ською з українським «г» спо-
віщає: «Галоші, напірники, 
женская і мужская обув, дєцкі 
і женскі спортівні костюми, 
трусá...» Прислуховуюсь. Авто 
розвертається наприкінці до-
роги і їде назад, пропонуючи 
все ті ж галоші й трусá! Хіба, 
міркую, в цьому селі хтось ко-
лись говорив «трусá», щоб ба-
зарники «аж із самих Гопрів» 
(!) думали про його жителів 
так низько?! Повертаюся з 
села до Києва. Племінник 
просить створити в мене на 
ноутбуку папку для його  
реперських пісень. Питаю, як 
назвати. «Текстá!» O mein 
Gott!!! 

ПРО РеКЛАмУ
Найправдивіша реклама – 
сільська, як у нас на дачі: «Ці-
люще козине молоко…». Тут із 
довірою просто: мала відстань 
від виробника до споживачів. 
Усі довкола знають, що то за 
Квітка чи зірка, де пасеться, як 
добре доїться і чи охайна госпо-
диня. А ще кажуть, є такі фа-
хівці, які в рапіді переглядають 
усі репортажі з космосу, відсте-
жуючи, чи не промайне, бува, 
на обшивці орбітальної станції, 
скафандрі, приладах/інстру-
ментах чи бодай на упаковці 
назва котроїсь фірми, бо сам 
факт появи будь-якої продукції 
в міжпланетному просторі га-
рантує довіру до неї. І це теж 
можна трактувати як правдиву 
рекламу. Мабуть, уся інша – 
лише зваблює, дурить і без-
межно дратує. 

 міСія НеЗДійСНеННА
Постійно ловлю себе на думці: 
не cприймати якоїсь конкрет-
ної національності негативно. 
Мовляв, людину варто судити 
не за походженням, а за її вчин-
ками й сутністю. А потім мене 
знову, як граблями по голові – 
ні, є особи, яким хоч кілок на 
голові теши. звичайний музич-
ний форум в інтернеті, йде об-
говорення твору. Комусь подо-
бається, комусь – ні, що при-
родно. А оскільки це в мережі, 
можуть і послати. І раптом вла-
зить якесь опудало й заявляє: 
лайно це все, бо ж його «хохли» 
написали. І хоч те опудало по-
чинає «з’їжджати», що це був 
жарт, не вірю я в дружбу між 
нами.  

Богдан  
Буткевич
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ПеРеДПЛАТА ВиГіДНішА!
ПеРеДПЛАТіТь «УКРАїНСьКий ТиЖДеНь» ТА ОТРимУйТе ЖУРНАЛ 

У ПіВТОРА РАЗА ДешеВше, НіЖ УРОЗДРіБ! 

інші переваги передплати:
• отримувати журнал зручно – додому чи в офіс

• вчасно – щотижня
• книжки в подарунок  

(за умови оформлення редакційної передплати на 6 або 12 місяців) 
• спеціальні умови участі в Клубі інтелектуальної книги (www.ibookclub.com.ua) –  

додаткова знижка 10% клубної ціни для передплатників «Українського тижня»

Увага! «Український тиждень» гарантує переадресацію видання у разі зміни адреси доставки  
та виключно за умови редакційної передплати. Просто попередьте нас за три тижні,  
зателефонувавши за номером +38 (067) 407 10 96 (callback), і Ви вчасно отримаєте  
свіжий номер «Українського тижня» на нову адресу.

Детальну інформацію можна отримати 
за тел. +38 (044) 351 13 00 або +38 (067) 407 10 96 (callback). 

Менеджер з передплати Ірина Приліпко peredplata@tyzhden.ua
www.tyzhden.ua

«Нова холодна війна. 
як Кремль загрожує і Росії, і Заходу» 
Автор: едвард Лукас. 

У своїй книжці відомий британ-
ський журналіст Едвард Лукас 
називає нинішні відносини Росії 
та Заходу «новою холодною вій-
ною», в якій Росія використовує 
як зброю не лише спритну ди-
пломатію, а й нафту та газ. Чи 
європейський світ усвідомлює 
реальну небезпеку цієї війни? 
Що може протиставити Європа 
імперським амбіціям Росії, щоб 
зберегти свої демократичні цін-
ності?

«Після автомобілізму»  
Автор: Кінґслі Денніс і Джон Аррі
Ця книжка розкриває проблему автомобіля як одну з 
центральних для майбутнього людства у ХХІ столітті й 

наголошує на відповідальності 
перед наступними поколіннями. 
Від того, які рішення та інновації 
запроваджуються нині для 
розв’язання проблеми особистої 
мобільності, великою мірою за-
лежатиме те, як житимуть наші 
нащадки: в умовах масштабного 
локалізму у війні всіх проти всіх 
Томаса Гоббса чи в оточенні сис-
тем цифрового спостереження 
Джорджа Орвелла.

«Від  Таллінна до Туреччини»
Автор: Генрік Лільєґрен 

Мемуари відомого шведського 
дипломата, присвячені важли-
вим геополітичним процесам 
Другої половини ХХ століття, в 
яких він брав безпосередню 
участь. Географія цієї книжки 
охоплює Скандинавію, При-
балтику, Грецію, Туреччину, Ні-
меччину та США. Автор ді-
литься спогадами про дипло-
матичну діяльність, а також 
розкриває свої погляди на ди-
пломатичну стратегію.

«Фінляндія в Другій світовій війні: 
між Німеччиною і Росією» 
Автор: Олі Вехвіляйнен

Книжка розкриває непросте 
гео   політичне становище Фін-
ляндії в Другій світовій війні. Ав-
тор аналізує складні політичні, 
суспільні та економічні аспекти 
перебування країни «між Ні-
меччиною та Росією». Книжка 
коротко, але докладно описує 
постання фінської державності, 
Зимову війну 1939–1940 рр., 
фінську участь у Другій світовій 
та післявоєнний період у країні.

НіКОЛи ще ПеРеДПЛАТА Не БУЛА 
ТАКОЮ ПРОСТОЮ ТА шВиДКОЮ!

Оберіть зручний для Вас спосіб передплати:
редакційна:

у будь-якому банку за наведеними нижче рекві-
зитами. Повідомте адресу доставки за телефо-
ном (067) 407 10 96 (з 9:00 до 18:00, оператор 
скине Ваш виклик і перетелефонує);

у відділеннях Укрпошти: 
за індексом 99319;

за системою Portmone: 
на сайті журналу – http://tyzhden.ua/Virtual/
Subscription/

У разі передплати через Укрпошту та за системою Portmone 
книжки в подарунок не надаються.

ПОДАРУНОК 
ДЛя ПеРеДПЛАТНиКіВ 

ЖУРНАЛУ!

За умови оформлення  
редакційної передплати 

на 6 місяців  «Український 
тиждень» дарує одну  

з двох книжок  
на Ваш вибір:

За умови оформлення  
редакційної передплати  

на 12 місяців –  

або
*Під отриманням подарунка  мається на увазі можливість 
придбати книжку за 0,1 грн.
Грошовий еквівалент подарунків не виплачується та не 
компенсується.
**Акційна ціна з урахуванням отримання подарунка.

Подарунки надані 
Клубом інтелектуальної книги 

(www.ibookclub.com.ua)

Вартість передплати:

▪ за 1 міс. – 45 грн
▪ за 2 міс. – 90 грн
▪ за 3 міс. – 135 грн
▪ за 4 міс. – 180 грн
▪ за 5 міс. – 225 грн
▪ за 6 міс. – 270 грн

▪ за 12 міс. – 540 грн

Акційна ціна!
За умови редакційної  

передплати з можливістю 
отримання подарунка*.

▪ за 6 міс. – 270,1 грн**
▪ за 12 міс. – 540,1 грн**



М. КИЇВ
вул. Лисенка, 3 тел.: (044) 235-88-54, вул. Спаська, 5 тел.: (044) 351-13-38, 

пр-т Повітрофлотський, 33/2 тел.: (044) 275-67-42, вул. Саксаганського, 107/47 тел.: (044) 383-61-49, 
пр-т Маяковського, 43/2 тел.: (044) 383-61-41

М. ЛЬВІВ
пр-т Свободи, 7 тел.: (032) 272-85-74, вул. Січових Стрільців, 10 тел.: (044) 383-61-49

М. ХАРКІВ 
вул. Сумська, 3 тел.: (057) 731-59-49

М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 
вул. Незалежності, 31 тел.: (0342) 72-25-02

М. ВІННИЦЯ 
пр-т 50-річчя Перемоги, 26 тел.: (0432) 26-59-04

М. ТЕРНОПІЛЬ 
вул. Валова, 7-9 тел.: (0352) 25-44-59

М. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ 
вул. Ковельська, 6 тел.: (03342) 2-19-57

www.book-ye.com.ua 

І Н Т Е Р Н Е Т - М А Г А З И Н
WWW.BOOK-YE.COM.UA/SHOP

К Н И Г А Р Н Я
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