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ГАЗОВе ЛиХО Т
роє людей зі значними опі-
ками в лікарні, головне місто 
Закарпаття і ще 64 населе-
них пункти без газу, проб-

леми з водопостачанням та елек-
трикою, частково блокований за-
лізничний рух – такою є ціна за 
«несанкціоновані роботи на під-
земних електромережах», у ході 
яких був пошкоджений газогін. Їх-
ній замовник – місцеве обленерго, 
виконавець – зареєстрована у 
Львові компанія «Свемон Захід 
України», яка спеціалізується на 
монтажі протипожежного устатку-
вання.
Аварії та газопроводах та вибухи 
побутового газу, на жаль, не рід-
кість в Україні. За останні чотири 
роки внаслідок таких надзвичай-
них ситуацій загинуло понад 70 
людей. З’ясування деяких із цих 
інцидентів розтягнулося на роки, 
посадові особи, які проходили як 
обвинувачувані в згаданих про-
цесах, здебільшого уникли 
ув’язнення. Щодо аварії в Ужго-
роді також порушено кримі-
нальну справу, прокуратура на-
віть назвала максимальний тер-
мін покарання за такий злочин 
– вісім років позбавлення волі.

 Фото: УНіАН
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Тиждень 
в історії

Над будинком 
Верховної Ради у Києві 
піднято національний 
синьо-жовтий прапор

Народився іван 
Вагилевич, поет, 
фольклорист, дослідник 
етногруп Українських 
Карпат, член «Руської 
трійці»

СРСР, Велика 
Британія, США і 
Франція підписали 
чотиристоронню 
угоду про статус 
Західного Берліна

2 вересня 1811 року 3 вересня 1971 року 4 вересня 1991 року

Перші за 18 років 
президентські вибори  
у Сінгапурі. Переміг Тоні 
Тан, колишній заступник 
прем’єра

черговий транш від МВФ 
буде не раніше листопада 
– фонд переніс візит своїх 
представників на кінець 
жовтня 

У першому турі 
президентських виборів в 
Абхазії переміг проросійський 
кандидат Олександр Анкваб. 
ЄС і НАТО ці вибори не визнали

25 серпня 26 серпня 27 серпня

нили бійку зі спецназівцями на вулиці Володимир-
ській і в яких дехто з учасників мітингу вбачає зу-
мисне підісланих провокаторів.

Подіями 24 серпня курс на репресії, втім, не об-
межується. З одного боку, на тлі справи «васильків-
ських терористів», котрі нібито хотіли влаштувати 
в День Незалежності вибух у Києві, бачимо нові за-
тримання членів радикальних організацій на 
кшталт «Тризуба» та «Патріота України». З другого, 
якщо арешти тих-таки «тризубівців» теоретично 
можна мотивувати профілактичною роботою пра-
воохоронців, то в низці інших випадків дії «стражів 
порядку» напрошуються хіба що на пояснення ме-
дичного характеру. Яскравим прикладом таких дій 
став арешт на 10 діб пенсіонерки Галини Швидкої, 
котра після покладання Віктором Януковичем вінка 

П
одії, що відбулися в Києві на День Незалеж-
ності, актуалізували тему репресій та заляку-
вання, до яких влада вдається у своїх стосун-
ках з усіма бодай у чомусь із нею не згодними. 

Завдяки «профілактичним» діям міліції, яка пере-
крила майже весь центр задля «уникнення зіткнень 
прихильників різних політичних поглядів», свят-
кова столиця місцями нагадувала місто в облозі. 
Сьогодні слідчі продовжують допити учасників та 
організаторів пішої ходи опозиції, яка вилилась у 
штовханину маніфестантів із «Беркутом». Двом осо-
бам, ненадовго затриманим міліцією у понеділок, 
вже навіть світить до п’яти років позбавлення волі. 
Цікаво, втім, що імен цих людей правоохоронці 
вперто не називають: відтак незрозуміло, чи йдеться 
про когось із невідомих у масках, які 24 серпня зчи-

ГРА В СТиСКАННя ПРУЖиНи

Про-   
довження  

теми на  
стор. 10, 12

Автор:  
Олександр 
Михельсон

6|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 36 (201) 2 – 8.09.2011



Екс-генерал МВС Олек-
сій Пукач, якого підо-
зрюють в організації 
вбивства журналіста 
Георгія Гонгадзе, каже, 
що замовниками зло-
чину є Кучма, Крав-
ченко і Литвин. Про це 
заявила Валентина Те-
личенко, адвокат Ми-
рослави Гонгадзе: «Він 
називає ті прізвища, 
які називав раніше...».

Звинувачувані Пукачем відреагували миттєво: адвокат екс-пре-
зидента встиг заспокоїти, що Кучмі ці свідчення не завдадуть жодної 
шкоди. Паралельно Васильківський райсуд виніс рішення про ви-
знання неправдивими заяв про причетність Литвина до вбивства Ге-
оргія Гонгадзе.  
Валентина Теличенко також повідомила про «сенсаційні» свідчення 
екс-генерала, які він дав 30 серпня в суді: «Пукач годував нас байкою 
про те, що, починаючи з 1997 року, Гонгадзе, Олена Притула (колега 
Гонгадзе, нинішній головний редактор «Української правди». – Ред)
й Олексій Подольський (журналіст, один із потерпілих у справі, 2000 
року викрадений і побитий міліцією. – Ред. готували державний 
переворот, і він урятував Україну, вбивши Гонгадзе».  
За словами адвоката Мирослави Гонгадзе, Пукач намагається пере-
конати суд у тому, що «він менш грамотний, ніж є насправді, й що ні-
чого поганого ніби й не зробив».
 
…плюс русифікація всієї країни
Народні депутати від Партії регіонів зареєстрували у Верховній Раді 
законопроект, який фактично робить російську другою державною. 
В документі зазначено, що певна мова може бути визнана «регіо-
нальною» і вживана на рівні з державною за рішенням місцевої ради 
чи за результатами збору підписів, якщо кількість людей, які вважа-
ють її рідною, становить не менш ніж 10% населення відповідної те-
риторії. В разі ухвалення цього проекту російська може стати «регі-
ональною» в 13 із 27 адміністративно-територіальних одиниць.
Її поширення має значну підтримку Москви, особливо ефективну ще 
й через відкритість інформаційного простору нашої країни. Тож іще 
більше сприяння російській мові ставить у нерівноправне становище 
українську.
Чергове порушення мовного питання саме зараз видається спробою 
влади відволікти увагу опозиції на хибний об’єкт і мобілізувати своїх 
прихильників.

Уродженцями 
с. Небилів Іваном 
Пилипівим і 
Василем Єлиняком 
започатковано 
українську еміграцію 
до Канади

Битва під Оршею між  
30-тисячним військом князя 
Костянтина Острозького, 
гетьмана Великого князівства 
Литовського та 80-тисячними 
московськими силами

У Белграді з ініціативи 
Індії, Єгипту, Югославії 
та Індонезії створено 
Рух неприєднаних 
держав

5 вересня 1961 року 6 вересня 1891 року 7 вересня 1514 року 8 вересня 1996 року

У межах сучасних 
Венесуели, Колумбії, 
Панами та Еквадору 
проголошено Велику 
Колумбію

Міліція відпустила 
останніх двох 
учасників мітингу  
в День 
Незалежності

Теракт у Багдаді –  
понад 20 загиблих.  
Вибух пролунав біля мечеті,  
яку часто відвідують лідери 
сунітської меншості

Вибух на газопроводі  
в Ужгороді – місто  
і ще 64 населених 
пункти лишилися  
без газу

28 серпня 29 cерпня 30 серпня
Голова 
Адміністрації 
президента 
анонсував 
звільнення 
Табачника

31 серпня 
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«Сенсації» від Пукача

до пам’ятника Тарасові Шевченку зрізала шматок де-
коративної стрічки з прізвищем президента. За свід-
ченнями народних депутатів від БЮТ, які перебували 
на суді над цією громадянкою, державне обвинува-
чення намагалось довести, що таким чином вона по-
шкодила… особисте майно глави держави. Зрештою 
цей аргумент судом прийнятий не був, але свій 
строк пенсіонерка таки отримала.

Якщо пригадати 2005 рік, коли нинішні можно-
владці, а тодішні опозиціонери, на всіх кутках кри-
чали про «помаранчеві репресії», впадає в око одна 
принципова відмінність. Жертвами тих «пересліду-
вань» (котрі в підсумку так і не відбулися) виступали 
великі політичні та бізнесові фігури – такі як Борис 
Колесніков чи Рінат Ахметов. Сьогодні, однак, ка-
ральна машина спрямована не лише на Юлію Тимо-
шенко чи Юрія Луценка, а буквально на кожного, хто 
наважується словом чи, тим паче, ділом висловити 
свою незгоду з правлячим режимом чи навіть окре-
мими його кроками. І все це супроводжується без-
пардонною вибірковістю покарання: якщо за «майно» 
Януковича у вигляді стрічки на вінку досить швидко 
дали термін, то дії членів Партії регіонів, котрі 
21 серпня в Харкові під час бійки з представниками 
правоцентристських партій розірвали розгорнутий 
останніми Державний Прапор, тамтешня міліція 
«перевіряє» без особливого ентузіазму. І ще неві-
домо, хто «виявиться» винним.

Логіку таких репресій зрозуміти непросто. Якщо 
доля Тимошенко чи Луценка багатьом байдужа, то 
тиск і залякування пересічних громадян здатні 
лише дратувати. Особливо на тлі відсутності успі-
хів у соціально-економічній сфері, яка, своєю чергою, 
стагнує на тлі виклично розкішного життя владної 
верхівки...

У місті Часів Яр Донецької області в ніч на 
23 серпня невідомі закидали пляшками з коктей-
лем Молотова будинки кількох впливових городян, 
включно з колишнім мером. Можливо, ідеться лише 
про комерційні «розборки», але в коментарях чита-
чів цієї новини найактивніше обговорюється зовсім 
інша версія, – сказати б, радикального соціального 
протесту. Страхи влади можуть стати реальністю, 
якщо вона сама все для цього робить.

ГРА В СТиСКАННя ПРУЖиНи

№ 36 (201) 2 – 8.09.2011|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|7



ЗРІЄ ПРОТЕСТ
Останні опитування свідчать про зростання протестних настроїв серед українців. 
Близько половини мешканців великих міст (саме серед них проводив останнє своє 
дослідження Інститут соціальної та політичної психології НАПН України) 
погоджуються з тезою про те, що настав час піднімати народ на боротьбу 
проти влади, неспроможної керувати країною. Найбільше такі настрої 
очікувано поділяє молодь, люди старшого покоління в цьому менш рішучі. 
Однак в ефективність громадських акцій більше вірять саме українці 
похилого віку.

Молодь                   

Середній вік         

Старший вік (50+)

Вважають, що час 
боротися з владою

Вважають  громадські 
акції ефективними 

% респондентів

Понад $7 млрд 27 кримінальних справ40 людей
загинули  
внаслідок тропічного  
шторму «Айрін» у США

заробив у I кварталі 2011 року  
Газпром на постачанні газу до  
пострадянських країн. Це на 119% більше,  
ніж за аналогічний період 2010-го 

порушили в Маріуполі під час  
розслідування обставин спалаху  
холери у місті. 815 посадовців  
оштрафовані 

ВіКТОР яНУКОВич
розповідає казки
У своїй статті для Wall Street 
Journal український 
президент «збільшив» 
приплив іноземних 
інвестицій за 2010 рік 
на 35%, тоді як Держ-
комстат називає 
лише 5%.

ВіЛьяМ ТейЛОР
критикує януковича
«Судити когось за політичне 
рішення – так просто  
не роблять у демократіях.  
Це дуже  
поганий  
прецедент для  
майбутніх урядів.  
Це божевілля»,  
– заявив екс-посол  
США в Україні.

БРОНіСЛАВ  
КОМОРОВСьКий
попереджає Україну
Президент Польщі під час 
зустрічі з Віктором Яну-
ковичем заявив, що суд 
над Тимошенко може 
стати перешкодою для 
Києва «на шляху до 
участі в процесі євро-
пейської інтеграції».

ГАЛиНА ШВиДКА
10 діб за президента
Пенсіонерку засудили до 
арешту через те, 
що вона відрізала 
від стрічки на вінку 
«Тарасу Шевченку 
від Віктора Януко-
вича» прізвище 
президента.

АНДРій ЛяШеНКО
нагороджений за ґратами
Міський голова Красно-
армійська (Донецька 
обл.), якого заарешто-
вано за підозрою в 
хабарництві, отримав 
 від президента 
ювілейну медаль 
до 20-річчя Неза-
лежності.

5 ОБЛич МАйЖе СеРйОЗНО
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ЗРІЄ ПРОТЕСТ
Останні опитування свідчать про зростання протестних настроїв серед українців. 
Близько половини мешканців великих міст (саме серед них проводив останнє своє 
дослідження Інститут соціальної та політичної психології НАПН України) 
погоджуються з тезою про те, що настав час піднімати народ на боротьбу 
проти влади, неспроможної керувати країною. Найбільше такі настрої 
очікувано поділяє молодь, люди старшого покоління в цьому менш рішучі. 
Однак в ефективність громадських акцій більше вірять саме українці 
похилого віку.

Молодь                   

Середній вік         

Старший вік (50+)

Вважають, що час 
боротися з владою

Вважають  громадські 
акції ефективними 

% респондентів

12 млн людей80 млн грн
становить борг «Нашої України». 
Серед основних кредиторів – ко-
лишні спонсори партії Олександр 
Третьяков та Давид Жванія

живуть без громадянства,  
а відтак позбавлені  
елементарних людських прав. 
інформація ООН

Новий шкільний порядок 
Навчальний рік відомство Дмитра Табачни-
ка відкриває цікавою статистикою: незалеж-
ні експерти говорять про закриття 640 шкіл 
від лютого 2010 року, чиновники називають 
цифру вдвічі меншу. Але так чи інакше влада 
встановлює абсолютні рекорди з ліквідації се-
редніх навчальних закладів. Жертвами «опти-
мізування» переважно стають україномовні з 
їх числа. Цікавими є і фінансові вподобання 
Міносвіти: школи Запоріжжя на підготовку до 
навчального року отримали 7 млн грн, Сімфе-
рополя – 12,6 млн, Донецька – 24,5 млн грн, 
водночас таким містам, як Тернопіль і Луцьк 
не дісталося з бюджету ані копійки. Не без но-
вацій і в підручниках історії: учні випускних 
класів познайомляться з терміном «Велика 
Вітчизняна війна» й довідаються про «колабо-
раціонізм» ОУН–УПА.

 
РПЦ vs РумПЦ
УПЦ (МП) ухвалила рішення визнати дії Ру-
мунської православної церкви на території 
України такими, що «суперечать канонічно-
му порядку». Рішення пов’язане з тим, що в 
середині липня 2011-го в Ізмаїльському райо-
ні Одеської області відкрився перший храм, 
підпорядкований Румунському патріархатові. 
Як відомо, церковний конфлікт між Бухарес-
том та Москвою точиться від початку 1990-х. 
Основним епіцентром протистояння є Молдо-
ва, де одночасно діють дві митрополії. Тепер ці 
з’ясування стосунків перекинулись і на україн-
ські терени: представники УПЦ(МП) знайшли 
черговий «образ ворога» у вигляді ще однієї 
«неканонічної» конфесії.

Газпром тисне на Литву
Російський газовий монополіст звернувся до 
Стокгольмського арбітражу з позовом проти 
Міністерства енергетики Литви. Він вимагає 
визнати «порушенням договору акціонерів» 
заходи офіційного Вільнюса стосовно розслі-
дування діяльності паливної компанії Lietuvos 
dujos, 37,1% якої належить Газпрому. В липні 
Сейм ухвалив закон, яким, відповідно до ди-
ректив ЄС, постачальникам блакитного палива 
заборонено володіти газотранспортною систе-
мою. Росіяни вважають кроки проти Lietuvos 
dujos порушенням своїх прав і вимагають від-
шкодування збитків.

Хімічна загроза від Сирії
Високопосадовці США та експерти зі зброї 
вважають, що раптовий крах уряду президен-
та Сирії Башара аль-Асада може мати наслід-
ком утрату контролю над бойовим арсеналом 
країни, пише The Washington Post. Видання 
зазначає, що Дамаск володіє надзвичайно 
смертоносними хімічними боєприпасами, що 
зберігаються в тисячах артилерійських снаря-
дів, які дуже легко транспортувати. Крім того, 
республіка має великі об’єми зарину, який є 
отруйним, навіть коли його вдихати в міні-
мальних кількостях, і може бути використаний 
для зараження води й продовольства.
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и може професійний репортер відрізнити тисячу людей 
від сотні? Теоретична відповідь очевидна: для нього 
це не проблема, а той, для кого проблема – не репор-
тер. Але вітчизняна практика вносить свої корективи. 

24 серпня, на 20-річчя Незалежності, в загальноєвропейський 
ефір вийшла україномовна версія телеканалу Euronews... і тут-
таки наразилася на скандал. У повідомленнях про опозиційні 
маніфестації, котрі відбувались того дня в Києві, журналісти 
нашого Euronews сказали: «У парку Шевченка зібрались кіль-
ка сотень мітингувальників». Тоді як іншими мовами каналу (а 
українська стала для нього 11-ю) кількість маніфестантів оці-
нювали в тисячі, що й відповідало реальності.

Euronews у нашій країні створено восени 2010 року більш 
як за 85 млн бюджетних гривень. Редакція сформована під па-
тронатом Національної телекомпанії України, очолюваної Єго-
ром Бенкендорфом та Валідом Арфушем, котрих пов’язують із 
радницею президента Януковича Ганною Герман. Результат 
можна побачити на сайті ua.euronews.net: там і досі стоїть пові-
домлення про «сотні» протестувальників 24 серпня. Оригіналь-
ним було пояснення керівника вітчизняної редакції Euronews 
Фіделя Павленка, чому відрізняються україномовні й англо-
мовні тексти, які створюють під один відеоряд: «Робота жур-
наліста Euronews полягає в написанні власного сюжету, а не в 
перекладі англійської чи французької, чи арабської новини». 
Авторам і справді по суті навіть нічого закинути: з математич-
ного погляду 10 тис. осіб цілком можна назвати й «сотнями». 
Головне – не уточнювати, що цих сотень було більше сотні.

Про те, як українська опозиція намагається наставити Euronews 
на шлях об’єктивності, читайте статтю Олександра Михельсона 
«Український «Євролайз» на сайті tyzhden.ua

З вікна Європу порубать
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Автор:  
Юрій 

Макаров

Г
оловний піарник київського ГУВС Володимир 
Поліщук висловився прямо: «Такої толерант-
ної міліції, як в Україні, немає в жодній країні 
світу». І, мушу визнати, він по-своєму має ра-

цію. Я вже не кажу про типового російського мента 
(хоча, перепрошую, віднедавна вони називаються 
поліцейськими), який жартів не розуміє, але спро-
буйте тільки посперечатися з американським ко-
пом – одразу руки на капот і наручники!
Репліка прозвучала, як легко зрозуміти, в процесі 
подальшого обміну люб’язностями після зіткнення 
ходи демонстрантів із правоохоронцями на вулиці 
Володимирській у Києві 24 серпня. Організаторів 
акції, передусім народних депутатів від опозицій-
них партій, уже почали викликати на допит, а вони, 
своєю чергою, намагаються оскаржити дії міліції. 
Полковник Поліщук переконаний, що демон-
странти, побачивши на своєму маршруті (рекомен-
дованому самою міліцією й затвердженому в суді) 
кордон, мали б проковтнути пігулку й розійтися, а 
потім уже звертатися в прокуратуру чи суд по спра-
ведливість. Вони ж – яка несподіванка! – почали 
кидати в нещасних міліціянтів пляшки й ображати 
словесно. 
У теорії в нас це визначається так само, як і, припус-
тімо, в Іспанії чи Англії, 
на досвід яких поси-
лався журналіст у пого-
нах: «протидія закон-
ним вимогам міліції», 
але ключове слово тут 
«законні», й різниця 
якраз у тому, що в Ан-
глії ти можеш бути пев-
ним на сто відсотків (га-
разд, ста відсотків не 
буває, люди є люди – на 
дев’яносто дев’ять), що вимоги людини зі зна-
чком законні, а в нас…
Середньозважений українець, здається, взагалі не 
сприймає світ у цих категоріях. Для нього закон-
ність як така, як відлікова точка для оцінки ситуа-
ції – міркування десяте. На першому ж місці в кра-
щому (кращому!) разі – власне уявлення про спра-
ведливість, а далі вже прагматичні інтереси плюс 
особиста гідність чи пиха.
Інцидент у День Незалежності лише підтвердив 
дві речі, які вже й без того були зрозумілі неупе-
редженому спостерігачеві: влада плює на закон і 
законність, доки вони не є інструментом досяг-
нення власних цілком конкретних завдань, – це 
перше. Байдуже, хто саме віддавав наказ пере-
крити Володимирську. Гадаю, все спочатку пла-
нувалося по-одному, а потім у когось не витри-
мали нерви, хтось злякався вищого начальства, 
комусь закортіло пограти м’язами. А рішення 
суду? До біса рішення суду, у нас ці судді з руки 

їдять. А закон? Ми тут закон. Що ж, сигнал при-
йнято, відбій. 
Спостерігається дивна суміш нахабства й комплек-
сів – відлуння майданного переляку. Якби демон-
странтам просто дали пройти заздалегідь узгодже-
ним маршрутом, більшість відпочивальників їх 
просто не помітили б. Окрім тих приблизно десяти 
тисяч пасіонаріїв, які прийшли до парку Шевченка, 
решта киян перебували зовсім на іншій хвилі: вони 
гуляли, сиділи в кафе, слухали музику, раділи по-
годі, милувалися феєрверком. Усе минулося б, якби 
в когось у якомусь кабінеті не заграло, перепрошую 
на слові, очко. Перший знак страху й невпевненості 
в собі – це всілякі обмеження фундаментальних 
свобод: свободи слова, преси, зібрань тощо – саме 
вони й саме в такому порядку не дарма вважаються 
фундаментальними, засадничими. 
Друга ж обставина полягає в тому, що внаслідок 
певної інтелектуальної обмеженості… може, щоб не 
звучало образливо, сформулюю інакше: внаслідок 
специфічної ментальності наші decision makers із 
Банкової не визнають, що плювання на літеру за-
кону розхитує підвалини їхньої влади.
Нещодавно мені довелося брати участь у зйомках 
документального фільму про частини спеціального 

призначення внутріш-
ніх військ – їх ще нази-
вають «крапові берети». 
Я побачив зовсім не ті 
обличчя, якими ляка-
ють дітей: мовляв, тер-
мінатори, роботи, ма-
шини для вбивства 
тощо… Всі (підкреслюю: 
всі!), з ким ми спілкува-
лися, говорили про своє 
бажання захищати за-

кон, справедливість, спокій співвітчизників і 
прямо давали зрозуміти, що злочинних наказів 

виконувати не збираються, хоча ми їх про це не пи-
тали. Не маю намірів ідеалізувати наших Рембо, але, 
вочевидь, хлопці замислюються про своє майбутнє 
й не хочуть бути тупим витратним матеріалом для 
тупої верхівки. Таке, до речі, читалося і в очах тих 
міліціянтів, яких 24 серпня зігнали на Володи-
мирську.
Влада може спиратися на багато речей: терор, про-
паганду, звичку, втому, але єдиною надійною опо-
рою, як свідчить практика останніх років, зокрема 
арабських країн Близького Сходу, є авторитет за-
кону – засади, що не піддаються сумніву більшістю 
свідомих громадян. Ті, хто наважується пиляти 
цей сук, самі прокладають собі подальший марш-
рут, а ще й організують підказки (Банкова – 
Лук’янівка, без зупинки). І нехай не розраховують, 
що хтось їх захищатиме. Міліція в нас, як було вище 
сказано, толерантна. 

Крутий маршрут

ПеРШий ЗНАК СТРАХУ  
й НеВПеВНеНОСТі  

В СОБі – Це  ОБМеЖеННя 
ФУНДАМеНТАЛьНиХ 

СВОБОД: СВОБОДи СЛОВА, 
ПРеСи, ЗіБРАНь
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П
одії 24 серпня в Києві за-
свідчили: в Україні з’я-
вляються ознаки того, 
що ситуація може роз-

виватися за сценарієм пробу-
дження та організованої дії сус-
пільства. Ще важко судити, 
коли саме і в який спосіб сус-
пільство «прорве» стан справ, 
який нікого не влаштовує. Од-
нак процес пішов, і намагатися 
зупинити його силою небез-
печно для влади. Організова-
ний протест можна відвернути 
надзвичайним насильством – 
масш табу більшовицького те-
рору або подій на площі Тянь-
аньмень у Пекіні, але в україн-
ських очільників немає на це 
ані можливостей, ані ресурсів, 
ані авторитету (навіть серед си-
лових структур, які мали б від-
повідні накази виконувати). 
Протесту також можна запо-
бігти, «відкривши» режим: від-
мовившись від закручування 
гайок, припинивши політичні 
репресії, створивши для людей 
легальні канали захисту своїх 
інтересів  як у бізнесі, так і в по-
літичному чи громадському 
житті, але це потребує від керів-
ництва держави свідомого руху 
в напрямку, протилежному до 
того, яким воно йшло останні 
півтора року.  

РеВОЛЮЦійНА СиТУАЦія
Американський суспільствозна-
вець Джеймс Девіс ще в 1960-х 
звернув увагу на закономірність, 
яка притаманна практично всім 
революціям. Вони настають за-
звичай не тоді, коли ситуація 
постійно погіршується, бо люди 
в такому разі здебільшого пе-
реймаються виживанням. Не-
дарма знедолений люмпен, який 
тяжко працює за «біологічну 
норму», – запорука безпеки олі-
гархічних режимів. Натомість 
якщо в суспільстві з’являється 
надія на краще й громадяни з 
активною позицією розуміють 
перспективи самореалізації – і 

раптом вони руйнуються, масові 
протести й навіть революції ста-
ють цілком реальними. Супе-
речність між очікуваннями і 
дійсністю може викликати в ба-
гатьох апатію і зневіру, однак з 
часом в активної частини насе-
лення формується думка про 
те, що «треба щось змінювати». 
Якщо вони не знаходять легаль-
них механізмів захисту своїх ін-
тересів, створюється ґрунт для 
протестів. 

Опитування громадської ду-
мки в Україні фіксують швидке 
розчарування людей у ниніш-
ній владі (див. Тиждень, № 
35/2011) і зростання протестних 
настроїв (див. стор. 8). Розми-
вається навіть електоральна 
база нинішнього керівництва 
країни у «своїх» регіонах, не ка-
жучи вже про столицю, від по-
чатку налаштовану до нього що-
найменш скептично. Більшість 
молоді готова до акцій протесту, 
а в інших вікових групах цей по-
казник ненабагато нижчий. 

ВЛАДА ПиЛяЄ ГіЛКУ
Невиконання можновладцями 
передвиборчих обіцянок підри-
ває довіру до них; тим більше що 
падіння рівня життя українців  
відбувається на тлі демонстра-
тивних витрат влади на своє 
благополуччя і розкіш – від 
спецлікування до вертольотів. 
Вона перетворює на опонентів 
чи навіть ворогів верстви, які 
здатні стати основою для опору: 
бізнес потерпає від здирництва і 
зазіхань на власність, студенти 
– від сваволі керівництва вишів, 
що з подачі профільного мініс-
терства вигадують дедалі нові 
способи обмежити їхні права та 
стягнути кошти. Утиски свободи 
слова і політичні репресії нала-
штовують проти очільників дер-
жави «формувачів думок»: жур-
налістів, експертів, знакових для 
певних галузей особистостей. З 
історії 2004 року (а раніше – з 
досвіду оксамитових революцій 

у Центральній Європі) відомо, 
що, навіть поставивши таких 
громадян на службу, режим не 
може бути впевнений у їхній ло-
яльності, якщо суспільство від-
мовляє владі в довірі й активно 
заявляє про це. 

Таке поєднання настроїв і 
позицій, обтяжене власними по-
милками влади, небезпечне для 
неї. Достатня кількість грома-
дян, здатних до активних дій, не 
бачать іншого виходу, ніж тис-
нути на керівництво держави. 
Таких людей стає дуже багато, і 
походять вони з надто великого 
кола різних соціальних груп, аби 
їх можна було просто задушити 
чи залякати. Наступним етапом 
стане їхня самоорганізація, яка 
виллється в постійний масовий 
тиск на владу. А низький рей-
тинг останньої означає, що її ні-
кому буде захищати.

Це твердження стосується 
також і тих, хто вважається опо-
рою режиму, зокрема правоохо-
ронних і силових органів. Вони 
також складаються з людей, які 
відчувають на собі і умови 
життя, і ставлення до них у сус-
пільстві. Будь-яка влада спира-
ється не тільки на силу, а й на 
згоду достатньої кількості людей 
визнавати її. Як тільки абсо-

Лише початок
Українське суспільство демонструє готовність  
до активних організованих дій, яким владі 
нічого протиставити, окрім міліцейських щитів 

Автор: 
Ростислав 
Павленко
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лютна більшість громади від-
мовляє їй у такій згоді, падіння 
стає питанням часу. 

РОЛь ПОЛіТичНОЇ ОПОЗиЦіЇ
У прогнозах щодо майбутнього 
України чимало уваги приділя-
ється політичній опозиції – по-
літикам і партіям, які є альтер-
нативою чинній владі. За ідеєю, 
вони мали б очолювати протест, 
домагатися її зміни. На словах 
так і відбувається. Однак про-
цеси в суспільстві засвідчують, 
що політична опозиція не вико-
нує своїх функцій.

Незважаючи на гучні гасла, 
опозиційні партії не спромо-
глися на системні мобілізаційні 
дії навіть серед киян. Утім, мі-
тинг, скажімо, у День Незалеж-
ності зібрав до 10 тис. учасників. 
Їх могло би бути більше, але за 
відсутності мобілізаційної здат-
ності політиків і наявний ре-
зультат є показовим. Тим 
більше що зібралися не маргі-
нали чи проплачені «майдан-
арбайтери» (їх завжди добре 
видно; тож політичним силам, 
які збираються і далі на них 
ставити, треба або відмовля-
тися від цієї практики, або готу-
ватися до електоральних втрат). 
24 серпня на протестний мітинг 

у Києві вийшли здебільшого 
люди зрілого віку, які здатні 
спокійно оцінювати ситуацію, 
не піддаватися на провокації, 
але за потреби діяти рішуче. 
Вони є основою принципових 
зрушень, подібних до оксамито-
вих революцій. 

Понад те, будучи залуче-
ними до суспільно-політичного 
процесу, ці люди менш схильні 
вірити обіцянкам політиків і 
«відпускати» їх, залишивши без 
контролю. Тож можна сподіва-
тися, що, коли українське сус-
пільство остаточно прокинеться 
(якщо відзначені тут тенденції 

набудуть подальшого розвитку), 
владу безвідносно до кольорів 
очікуватиме пильний контроль 
громади.

Це не означає, що політична 
опозиція не потрібна. У будь-
якому випадку доведеться діяти 
і на політичному полі. Однак у 
разі пробудження суспільства 
політики не «ведуть за собою 

націю», а виконують належну 
їм роль: представництва, участі 
у виборах, організації полі-
тичних заходів. Але завжди 
пам’ятаючи, що цілковитої сво-
боди від суспільного контролю 
вже не буде.

ВиБіР ШЛяХУ
В Україні поки що з’являються 
лише перші пагони, з яких може 
вирости повномасштабний ор-
ганізований протест. Спроби їх 
затоптати лише заженуть про-
блему всередину – і громада ви-
бухне згодом, коли з’явиться 
привід для мобілізації, але тоді 
переговорів та компромісів не 
буде. 

Намагання «забалакати» про   -
тест, використати потенціал 
суспільства для реалізації ко-
роткострокових цілей нинішніх 
опозиційних діячів призведуть 
до відчуження громадськості й 
політиків як таких, що загрожує 
хаотичністю змін і створенням 
поживного ґрунту для того, 
щоби його результатом скорис-
талися негідники, як було в 
1990-х.  

Відтак уже протягом най-
ближчих місяців конкретний 
перебіг змін, які визрівають в 
Україні, визначатиметься пове-
дінкою кожної з дійових осіб, 
від яких залежать конструктив-
ність і змістовність суспільно-
політичного процесу. Якщо 
вла    да запропонує громадянам 
діалог, а не ховатиметься за мі-
ліцейськими щитами, то ще ма-
тиме шанс залишитись учасни-
ком української політики, при-
наймні завдяки підтримці свого 
«ядерного електорату». Якщо 
політичній опозиції вдасться 
налагодити контакт із суспіль-
ством і стати провідником його 
інтересів, а не лише борцем за 
власне місце у владі, вона 
зможе розраховувати на пере-
конливіші результати, ніж про-
сто підтримку своїх нинішніх 
прихильників. Зрештою, якщо 
українська інтелектуальна, ді-
лова та громадянська протое-
літа спроможеться стати по-
вноцінною елітою: запропонує 
програму дій і виробить меха-
нізми конт ролю влади (безвід-
носно до персоналій та партій-
них кольорів), аби змусити її цю 
програму виконати, суспільний 
протест зможе нарешті при-
вести до системних змін у кра-
їні. 

КОЛи ГРОМАДяНи 
ВіДМОВЛяЮТь ВЛАДі  
В ПіДТРиМЦі, її ПАДіННя 
СТАЄ ПиТАННяМ чАСУ
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«ч
иста кількість» ро-
бочих днів, витраче-
них на судові слу-
хання справи Тимо-

шенко, перевалила за 30. Утім, на 
25-му засіданні 18 серпня суддя 
Родіон Кірєєв завершив фазу до-
питу свідків. Саме ця процедура 
стала, навіть попри заборону те-
летрансляції, найяскравішою по-
 ки що частиною процесу.

Специфіка звинувачень на 
адресу екс-прем’єра, як уже не 
раз писав Тиждень, у тому, що 
її дії під час укладення «газо-
вих» угод із Росією важко витлу-
мачити юридично однозначно. 
Незрозуміло, наскільки реально 
говорити про завдані державі 
збитки, якщо газ постійно до-
рожчає в будь-якому випадку.  

(І недарма, мабуть, слова «збит-
 ки» намагалися уникати навіть 
свідки обвинувачення). Також 
законодавство не дає чіткої від-
повіді на запитання, мала чи не 
мала Тимошенко-прем’єр право 
видавати керівництву НАК «На-
фтогаз України» розпорядження 
про підписання угод, не затвер-
джене у формі директив колек-
тивним рішенням Кабміну. В 
експертних коментарях, якими 
рясніє преса, можна зустріти 
думку, що тут має місце правова 
колізія, яку мав би розглядати 
не Печерський, а Конституцій-
ний суд.

Саме тому виступи трьох де-
сятків допитаних, серед яких аб-
солютну більшість становили 
свідки обвинувачення, викли-

«Свідки Тимошенко»: за, проти, ухилились
Доки захист і обвинувачення сперечалися,  
кого насправді підтримують свідки, ті показували  
всю «красу» української політики

Автор:  
Олександр 
Михельсон

Малюнки:  
Марини 

Присяжної

кали в експертному й громад-
ському середовищі різні, часом 
протилежні думки. І для громад-
ськості вони стали не так доказом 
(чи запереченням) провини екс-
глави уряду, як свого роду збіль-
шувальним склом, крізь яке 
можна бачити політичні розста-
новки поточного моменту. Із тієї 
ж таки причини великого розго-
лосу набули виступи в суді поміт-
них політичних фігур, тоді як ко-
лишні й нинішні працівники 
апаратів, департаментів та інших 
«технічних» структур влади ли-
шилися майже ніким не помі-
чені.

Тиждень вирішив зафіксу-
вати для історії те, що можна 
було б назвати «розкладом свід-
ків» на «процесі сторіччя». Тут 
ми зіткнулися з певними про-
блемами. Виступи таких персон, 
як нинішній прем’єр Микола 
Азаров або екс-президент Віктор 
Ющенко, котрий закрив фазу за-
слуховування свідків, легко вио-
кремити як суто політичні (той-
таки Азаров і членом уряду під 
час розгляданих подій не був, і в 
суді про межі повноважень 
прем’єра нічого не розповів). 
Проте в багатьох випадках свід-
чення по суті та політичні зви-
нувачення були тісно перепле-
тені. Досить згадати полум’я-
ний виступ у суді екс-міністра 
оборони Юрія Єханурова, ко-
трий демонстративно покинув 
засідання Кабміну 19 січня 
2009 року. На його думку, екс-
прем’єрка підписала угоди вна-
слідок шантажу з боку Путіна, 
котрий погрожував реанімувати 
кримінальні справи 1990-х років 
щодо діяльності компанії ЄЕСУ.

Траплялись і такі ситуації, 
як із виступом далекого від газо-
вої тематики екс-міністра освіти 
Івана Вакарчука. Він заявив у 
суді, що для підписання угод із 
Росією «директиви уряду, ма-
буть, були потрібні», але водно-
час у досить оригінальній формі 
заперечив навмисне завдання 

14|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 36 (201) 2 – 8.09.2011

ВПРИТУЛ|сПрава тимошЕнко



Юлією Тимошенко збитків дер-
жаві – «вона ж приймала при-
сягу».

Там, де йшлося конкретно 
про інкриміноване Тимошенко 
«перевищення повноважень» 
(зокрема, у формі «фальсифіка-
ції» урядових директив), біль-
шість свідків обвинувачення не 
змогли підтвердити незакон-
ності дій екс-прем’єрки. Співро-
бітники апарату попереднього 
уряду зазвичай наполягали на 
праві Тимошенко самостійно да-
вати вказівки голові Нафтогазу. 
Водночас, наприклад, нинішній 
директор документального за-
безпечення секретаріату Кабміну 
Олег Коваль повідомив, що дору-
чення, видане Тимошенко в Мо-
скві керівникові НАК Олегові Ду-
бині, хоч і містило заголовок 
«директиви», формально дирек-
тивами уряду не було, а отже, 
можна говорити про фальсифі-
кацію документа, на чому й будує 
свою стратегію обвинувачення.

Важче сказати, як суд витлу-
мачить, наприклад, свідчення 
екс-директора «Укртрансгазу» 
Ярослава Марчука, котрий роз-
повів, що в січні 2009 року газо-
вих запасів України могло виста-
чити максимум на три-чотири 
тижні. Чи вирішить суд, що 
цього було достатньо, щоб про-
довжити торгуватися з Газпро-
мом? Нагадаємо, до підписання 
угод Тимошенко – Путіна пред-
ставники тодішньої опозиції, 
котрі зараз перебувають при 
владі, звинувачували в «газовій 
війні» винятково офіційний 
Київ, і наполягали, що угоду з 
Росією треба підписати якнай-
швидше.

Або взяти свідчення керів-
ника бюджетного департаменту 
НАК Нафтогаз Ярослава Дико-
вицького, що пролунали ще в 
перший день заслуховування 
свідків. Формально він сказав, 
що держава не зазнала збитків 
через угоди Тимошенко, але вод-
ночас наголосив, що це винят-
ково заслуга керівництва НАК.

Із «проющенківських» міні-
стрів тодішнього уряду дещо не-
очікувано політичну підтримку 
Тимошенко висловили, крім Ва-

ється симпатією до Тимошенко 
(чи антипатією до Януковича), а 
наскільки – бажанням зайняти 
позицію «я вважав, що все за-
конно, і тому не протестував».

Водночас суд так і не залучив 
до процесу абсолютної більшості 
учасників історичного засідання 
уряду, про яких клопотав захист: 
екс-віце-прем’єра Григорія Не-
мирю, екс-віце-прем’єра Івана 
Васюника, екс-в.о. міністра фі-
нансів Ігоря Уманського, екс-
міністра праці Людмилу Дені-
сову, екс-главу Мінвуглепрому 
Віктора Полтавця, екс-міністра 
Кабміну Петра Крупка і, зви-
чайно, екс-очільника МВС Юрія 
Луценка, котрий сам уже дев’ять 
місяців перебуває в СІЗО.

На захист Тимошенко зміг 
виступити її колишній перший 
заступник в уряді Олександр 
Турчинов. Водночас колишній 
керівник апарату Кабміну, а сьо-
годні головний апаратник партії 
«Батьківщина» Михайло Лівін-
ський попросив перенести його 
свідчення, щоб мати час підго-
туватись і знайти собі помічника-
адвоката. На думку обвинува-
чення, таким чином прибічники 
Тимошенко намагалися вкотре 
«затягнути процес» – і без пока-
зань Лівінського обійшлися.

У поданій таблиці (див. 
стор. 16) свідків у справі Тимо-
шенко розділено за трьома кате-
горіями. Перша – ті, хто більш-
менш відверто підтримав її дії. 
Зазвичай ці люди свідчили на 
користь права екс-прем’єрки са-
мостійно надати керівнику На-
фтогазу скандальні директиви. 
Друга категорія – ті, хто не менш 
відверто був на боці обвинува-
чення. В цьому випадку гори-
зонтальна лінія відокремлює 
тих, хто у своїх свідченнях гово-
рив здебільшого про юридичну 
процедуру надання урядових 
директив, від тих, чиї показання 
зводились до аргументів про те, 
що внаслідок переговорів Тимо-
шенко з Росією газ подорожчав 
замість подешевшати.

І, нарешті, третя категорія – 
свідки, чиї виступи були спри-
йняті, кажучи по-науково му, 
амбівалетно. Зокрема, прес-

«Свідки Тимошенко»: за, проти, ухилились

карчука, екс-міністр юстиції 
Микола Оніщук, екс-міністр 
транспорту Йосип Вінський та 
екс-міністр молоді й спорту 
Юрій Павленко, на чию думку 
колективне рішення уряду не 
було необхідним для укладення 
українсько-російських угод. Ін-
 ша річ, наскільки це поясню-
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службами «Батьківщини» та 
Генпрокуратури, котрі тлума-
чили ці виступи в діаметрально 
протилежному дусі. Так, після 
допиту перших сімох, 28 липня, 
Тимошенко заявила, що її пра-
воту підтверджують усі, крім 
Костянтина Бородіна. А за два 
тижні генпрокурор Ренат Кузь-
мін запевнив громадськість, що, 
навпаки, усі до єдиного свідки 
вказують на провину підсудної. 
Зазначимо, що подібна заява 
генпрокурора до завершення 
процесу може бути тлумачена 
як тиск на суд. 

йосип Вінський,
екс-міністр транспорту
Олександр Зенюк, 
екс-співробітник секретаріату КМУ
Андрій Коваль,
екс-радник голови НАК «Нафтогаз  
України»

Володимир  
Нагребельний,
директор Інституту  
держави і права
«У нас, на превели-
кий жаль, виписані 

повноваження, але відсутній спо-
сіб реалізацїі цих повноважень. В 
даному разі я вважаю те, що було, 
способом реалізації повноважень 
прем’єр-міністра».
Микола Оніщук,
екс-міністр юстиції
Юрій Павленко,
екс-міністр сім’ї, молоді, спорту
Василь Павлюк,
екс-директор документального  
забезпечення КМУ

Юрій Продан,
екс-міністр  
палива й енергетики
«У своїх паперах,  
готуючись до суду,  
я знайшов доручення 

прем’єр-міністра довести ці ди-
рективи до відома Дубини. Тому, 
швидше за все, це я їх йому пере-
дав» (заява суперечила свідченню 
Продана на досудовому слідстві й 
до уваги судом узята не була).
іван Ратушняк,
екс-заступник міністра КМУ
Олександр  
Турчинов, 
екс-перший  
віце-прем’єр

Валерій Винокуров,
голова департаменту НАК «Нафтогаз України» 

Олег Дубина,
екс-голова  
НАК «Нафтогаз України»
«Я вважав ці директиви рі-
шенням Кабінету Міністрів, а 

не особисто прем’єр-міністра. Я сказав, що 
не підписуватиму контракти без рішення 
уряду. Юлія Володимирівна сказала, що 
таке рішення буде».
Олег Коваль,
директор документального  
забезпечення секретаріату КМУ
Володимир Огризко,
екс-міністр закордонних справ

Микола Азаров, 
прем’єр-міністр
Юрій Бойко,
міністр палива й енергетики
Костянтин Бородін,
в.о. директора департаменту Мінпаливенерго
Костянтин Грищенко,
міністр закордонних справ
ярослав Диковицький,
голова департаменту НАК «Нафтогаз України»
Юрій Єхануров,
екс-міністр оборони
Олександр Шлапак,
екс-заступник глави Секретаріату президента

Віктор Ющенко,
екс-президент
«Я наводжу слова Путіна:  
«Я лично предложил 
премьер-министру Украины. 

Приезжайте, подписывайте контракт по 
$250 за тысячу кубометров, и мы дадим 
вам право реэкспорта. Хрен с вами». Та 
отказалась»... Я думаю, що вона зацікав-
лена була політично». 

ігор Бондаренко,
старший слідчий ГПУ

іван Вакарчук,
екс-міністр освіти
«Мабуть, директиви 
уряду потрібні були для 
таких переговорів... 

Тимошенко діяла в інтересах Укра-
їни, вона ж приймала присягу».

ігор Діденко,
екс-перший заступник  
голови НАК «Нафтогаз 
України»
«Мені ці документи  

надав мій прямий керівник Олег Ду-
бина. Я побачив там підписи Юлії 
Тимошенко, печатку та основні 
цифри... Для мене цього було до-
статньо, я був у курсі питання. Не 
провокуйте мене фантазувати».
Тетяна Корнякова,
екс-заступник генпрокурора
Василь Куйбіда,
екс-міністр регіонального розвитку
ярослав Марчук,
екс-директор Укртрансгазу
Володимир Новицький,
екс-міністр промполітики

Богдан  
Соколовський,
екс-уповноважений  
президента з питань 
енергетики

«Я не знаю жодних законних актів в 
Україні, які б забороняли Тимошенко 
підписувати особисті вказівки грома-
дянину Дубині чи будь-якому іншому 
громадянину, наприклад Ахметову... 
Мені також не відомі законні або під-
законні акти, які б не давали підстав 
Дубині як голові правління державного 
суб'єкта господарювання не підпису-
вати якісь контракти».
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Журнал «Український тиждень» та Книгарня «Є» запрошують 
на зустріч у рамках проекту «Європейський досвід»

Наш гість – ГАННЕ СЕВЕРІНСЕН

ВХІД ВІЛЬНИЙ

ХАРКІВ
3 вересня (субота), 2011 рік
17.00
Книгарня "Є", вул. Сумська, 3

ЛЬВІВ
6 вересня (вівторок), 2011 рік
18.00
Книгарня "Є", просп. Свободи, 7

ГАННЕ СЕВЕРІНСЕН – 
викладач, магістр історії та політології.

Працювала на Гельсінкський комітет із прав 
людини.
1994–2007 – депутат парламенту Данії.
1991–2008 – член Парламентської асамблеї Ради 
Європи.
1995–2007 – Співдоповідач Моніторингового 
комітету Парламентської асамблеї Ради Європи.
29 червня – 12 жовтня 2007 року – голова 
Спеціального комітету Ради Європи зі 
спостереження за позачерговими 
парламентськими виборами в Україні.

Була спостерігачем на виборах у різних країнах: 
Росії, Азербайджані, Боснії, Туреччині.
Президент організації «Європейська 
медіа-платформа».
Радник (на добровільних засадах) українського 
уряду у 2008–2009 роках.
Член наглядової ради Української школи 
політичних досліджень.
Член Ради Інституту світової політики в Україні.

Заступник голови ради Данської технічної ради, 
член ради Данського інституту з прав людини та 
інших організацій своєї країни.
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Н
ещодавно прокурор Ки-
єва Анатолій Мельник 
оприлюднив цілком очі-
кувані результати експер-

тизи останків В’ячеслава Чорно-
вола. Мета слідчої дії – довести 
або спростувати твердження од-
ного з фахівців, що лідера На-
родного руху добили після ДТП, 
можливо, кастетами. За словами 
правника, жодних ознак такого 
травмування не виявлено. Тиж-
день спробував за допомогою 
дійових осіб та експертів розі-
братися, що буде далі із цією ре-
зонансною справою.

ДВічі ВиННий
«Була проведена комплексна 
судово-медична експертиза, – 
заявив Мельник. – За клопотан-
ням народного депутата Тараса 
Чорновола в групу експертів 
включили його представників, 
які брали участь у досліджен-

нях. Експерти дійшли єдиного 
висновку, що наявні ушко-
дження на кістках характерні 
для ДТП. Прокуратура дослі-
дила обставини автопригоди і 
скерувала матеріали справи за 
підслідністю в слідче управ-
ління столичної міліції. Водій 
«КамАЗа» Володимир Куделя 
порушив правила дорожнього 
руху – виконував поворот у не-
встановленому місці, що при-
звело до ДТП».

Інформовані джерела в про-
куратурі твердять, що по завер-
шенні слідства справу не закри-
ють. Кого судитимуть? Ця ін-
станція встановила, що винен 
Куделя. Але ще 1999 року пра-
воохоронці дійшли висновку, 
що в автопригоді є спільна вина 
двох учасників: Євгена Павлова, 
водія Чорновола, і шофера ван-
тажівки. Проти першого з них 
справу закрили у зв’язку з його 

смертю, а Куделя потрапив під 
амністію і уник ув’язнення. 
Будь-який правник знає, що не 
можна засудити одну людину за 
той самий злочин двічі. До того 
ж згідно з Кримінально-
процесуальним кодексом уже 
добігли кінця терміни давності. 
Проте, як запевнив Тиждень 
один столичний юрист, котрий 
побажав залишитись неназва-
ним, якщо надійде команда 
«зверху», їх можуть поновити 
через суд. Володимира Куделю 
судитимуть, приміром, за ново-
виявленими обставинами в по-
рядку виключного прова-
дження, і засудять до умовного 
покарання, щоб потім перекрес-
лити всі версії про вбивство 
Чорновола. Проте немає впев-
неності, що сам водій доживе до 
цього вироку. За інформацією 
слідства, зараз він зліг з інсуль-
том.

Справа на вимогу
Навіщо владі шукати «вбивць» лідера Народного руху

Автор: 
Андрій Ткач
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іДеАЛьНе ВБиВСТВО
Дружина покійного, Атена 
Паш ко, була категорично проти 
вилучення останків із могили, 
проте до неї не дуже дослуха-
лися. Навідувалася до Головного 
бюро судмедекспертизи, де їх до-
слідили. «Я не хотіла тієї ексгу-
мації, бо знала, що вона нічого 
не дасть», – бідкається Тижню 
вдова.

Син загиблого Тарас Чорно-
віл наразі уникає коментарів про 
результати експертизи. Але 
якщо пригадати його слова після 
проведення слідчих дій на кла-
довищі, то він від самого початку 
не вірив у версію з «добиванням 
кастетами».

Дмитро Понамарчук, колиш-
ній прес-секретар В’ячеслава 
Чорновола, в момент аварії сидів 
позаду лідера Руху в Тойоті. Він 
міг би стати важливим свідком, 
але твердить, що після зіткнення 
з вантажівкою знепритомнів, 
упав між сидіннями й мало що 
бачив. Проте його не полишає 
думка, що аварію спланували.

«Останній раз я був у право-
охоронців у 2007 році, – прига-
дує Понамарчук. – Більше мене 
не викликали. Я уважно стежу 
за розвитком подій, тому що є 
потерпілим у справі. Те, що не 
підтвердилася версія про кас-
тети, думаю, все ж таки не зна-
чить її закриття. Я завжди був 
переконаний, що смерть Чорно-
вола – це ідеальне вбивство, під-
лаштоване під ДТП».

Полковник МВС у відставці 
Микола Степаненко – людина, 
яка знає про справу Чорновола 
майже все. Він працював поміч-
ником Юрія Луценка, коли той 
очолив МВС, і весь час намагався 
тримати руку на пульсі розслі-
дування. Зрештою, написав на 
цю тему три книжки. У них ав-
тор розвінчує офіційну версію 
про випадкове ДТП.

«Коли помаранчеві прийшли 
до влади, ми покладали великі 
надії на те, що «справу Чорно-
вола» розкриють, – розповів 
Тижню Микола Леонтійович. – 
Але коли Луценко очолив МВС, 
йому нав’язали оточення й за-
ступників. На посаді міністра 
він не міг зробити нічого, бо всім 
тоді завідував начальник слід-
ства МВС – Петро Коляда, який 
обіймав цю посаду ще за Кучми. 
Мене призначили помічником 
міністра й дозволили працювати 
зі слідчою групою, але ніяких 

вказівок я давати не міг. Та й 
слідчі не дуже раділи, що я 
всюди пхаю носа».

Микола Степаненко наво-
дить сім головних доказів того, 
що голова Руху загинув не ви-
падково: «По-перше, Євген Мар-
чук казав про якусь касету із зі-
знанням полковника МВС у 
вбивстві Чорновола. Де вона? 
По-друге, доведено, що був отру-
єний свідок Іван Шолом – після 
ексгумації в його останках зна-
йшли молібден і сурму, якими 
можна ціле село отруїти. По-
третє, є свідчення, що за Чорно-
волом стежила розвідка УМВС 
Кіровоградської області. По-
четверте, є окрема думка фізика 
Єрмакова, який входив до екс-
пертної групи, він науково об-
ґрунтував, що водій Чорновола 
Павлов їхав зі швидкістю не 
більш як 105 км/год, хоча раніше 
казали про не менш ніж 150–170. 
По-п’яте, експертиза підтвер-
дила, що «КамАЗ» різко розвер-
нувся на місці події, від чого на-
віть зігнулося дишло. По-шосте, 
чому не спрацювали подушки 
безпеки в новій «Тойоті»? І на-
віщо «Тойоту» після ДТП 
швидко знищили, не дослі-
дивши детально? Нарешті, по-
сьоме, звідки на черепі Чорно-
вола чотири розколи? Ми ро-
били відтворення події кілька 
разів. Не було об що йому битися 
чотири рази!»

НічОГО НОВОГО
Цілком зрозуміло: коли гине 
політик масштабу Чорновола, 
виникає підозра, що це не про-
сто смерть у ДТП. Серед його 
колишніх однопартійців попу-
лярною є версія, нібито його 
вбили як потенційного канди-
дата в президенти. Однак опи-
тування громадської думки по-
казують, що такий мотив на-
вряд чи був. Народний рух 
України на виборах 1998 року 
набрав 9,4% голосів, а невдовзі 
розколовся. Тож перспектив 
поставити під загрозу перемогу 
Кучми він, схоже, не мав. Оче-
видно, тверезо оцінюючи свої 
шанси, в січні 1999-го Чорновіл 
заявив, що не балотувати-
меться на посаду глави дер-
жави. Понад те, як стверджу-
ють сучасники, його і прези-
дента Кучму пов’язували доволі 
приязні й конструктивні сто-
сунки. Тодішній гарант, отже, 
не мав мотиву для зухвалого 

вбивства. Так само й наступник 
Кучми на посаді Віктор 
Ющенко, якого вважає причет-
ним до справи Тарас Чорновіл. 
1999-го Ющенко всерйоз не 
розглядав перспектив власного 
президентства. Не наводять до-
казів і прибічники інших вер-
сій, обговорюваних у ЗМІ, де 
фігурують то представники 
іноземних спецслужб, то навіть 
соратники Чорновола. У під-
сумку залишається безрадісна 
картина: обставини аварії ви-
кликають сумніви щодо її 
«природності», однак жодна з 
альтернативних версій поки не 
вказує на вірогідний мотив тих, 
кого називають причетними до 
загибелі політика.

Тож слідчі гнуть своєї. Екс-
заступник генпрокурора Віктор 
Шокін, який свого часу куриру-
вав розслідування багатьох ре-
зонансних справ, зокрема і 
В’ячеслава Чорновола, досі пере-
конаний, що вбивства не було. 
«Виходячи з матеріалів, які я ба-
чив, це звичайне ДТП, – запев-
няє він. – Не знаю, що там могли 
нагромадити у справі за всі роки, 
але, судячи з публічної інформа-
ції, нічого нового, що свідчило б 
про замовний характер цієї по-
дії, досі немає. Свого часу один із 
заступників генпрокурора поно-
вив розслідування; за якимись 
його даними, там був склад за-
мовного злочину. Але, як ба-
чимо, ці факти так і не знайшли 
підтвердження».

Можливо, екс-прокурор Шо-
кін у чомусь і має рацію, проте 
він, мабуть, не сперечатиметься 
з тезою, що коли ДТП з популяр-
ним політиком було випадко-
вим, суспільству негайно по-
трібні залізобетонні докази 
цього. Слід логічно пояснити ко-
жен крок і порух, щоб у людей не 
залишилося сумнівів, а держава 
не ганьбилася на міжнародній 
арені через застарілі «глухарі» зі 
смертями відомих людей.

У справі Чорновола й інший 
аспект. Її надто «вчасно» вико-
ристовує нинішня влада. Поді-
бно до вбивства Георгія Гонгадзе 
справу Чорновола згадують 
можновладці й услід за ними 
ЗМІ якраз тоді, коли треба хоч 
якось відволікти увагу україн-
ського суспільства й міжнарод-
ної громадськості від ситуації в 
країні загалом чи, як зараз, від 
судових процесів над опозиціо-
нерами зокрема. 

ХРОНіКи СПРАВи 
чОРНОВОЛА
25 березня 
1999 року. На ді-
лянці траси 
Бориспіль–
Золотоноша  
Тойота з 
В’ячеславом Чор-
новолом і його 
прес-секретарем 
Дмитром Пона-
марчуком, якою 
керував Євген 
Павлов, врізалась 
у зчіпку «КамАЗа» 
з причепом. Чор-
новіл і Павлов за-
гинули на місці.
червень 1999-го. 
Розслідування за-
вершено. Ви-
нними визнано 
двох водіїв. Шо-
фер «КамАЗа» 
Володимир Ку-
деля потрапив під 
амністію.
2000 рік. Загад-
ково помирає па-
сажир зловісного 
«КамАЗа» тракто-
рист Іван Шолом. 
4 квітня 2005-го. 
Генпрокурор Свя-
тослав Піскун від-
новив слідчі дії у 
справі Чорно-
вола. Знайдені 
докази стеження 
за політиком. 
Проведено по-
вторну автотех-
нічну експертизу.
Листопад 
2009 року. Здій-
снено ексгумацію 
водія Чорновола  
Євгена Павлова. 
Також слідчі від-
кинули твер-
дження про його 
вину.
2 червня 2011-го. 
Проведено ексгу-
мацію В’ячеслава 
Чорновола. В ДТП 
визнано винним 
водія Володи-
мира Куделю.
Серпень 2011-го. 
Справу знову 
спрямовано до 
міліції.
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Ц
ікаво, чи знає прем’єр-
міністр Микола Азаров, 
що у вотчині його Партії 
регіонів – Донецькій об-

ласті – на обліку перебуває кож-
ний шостий із 24 тис. україн-
ців, які офіційно зареєстровані 
Мін охоронздоров’я як хворі на 
СНІД? Питання не риторичне і 
не має на меті вказати пальцем 
на проблемний регіон. Справа в 
іншому. Державні клер  ки зараз 
роблять усе можливе, аби доне-
цькі та інші хворі на СНІД отри-
мали рятівні препарати. А 
прем’єр-міністр особисто галь-
мує тільки-но розпочату Мініс-
терством охорони здоров’я кам-
панію із закупівлі лікарських 
препаратів бюджетним коштом.  

Ситуацію інакше як жахли-
вою не назвеш. Мінхоронздоров’я 
з осені минулого року до липня 
не закупо вувало жодних меди-
каментів! Одна справа, коли ме-
дустановам не дають аспірину. А 
як бути з хворими, яким без пі-
гулок просто не жити? 

У випадку з хворими на 
СНІД альтернативний канал 
постачання є. Одна громадська 
організація, утворена самими 
хворими, коштом світової 
спільноти ввозить в нашу кра-
їну потрібні ліки. Однак цього 
року канал перекрили. Як роз-
повів представник згаданої ГО 
Дмитро Шерембей, нещодавно 
вона спробувала ввезти велику 
партію препаратів для ВІЛ-
інфікованих ти хворих на СНІД. 
Однак під час проходження 
митного кон тролю заповнили 
старий бланк, що є суто техніч-
ною помилкою. Папірець 
можна було б миттєво перепи-
сати і повезти пігулки в той са-
мий Донецьк. Але митники по-
бачили можливість для кру-
того піару. Вони одразу ж 
заарештували вантаж вартістю 
15 млн грн і доповіли нагору 

про неймовірну контрабанду. 
Ген прокуратура також миттєво 
відреагувала карною справою. 
Громадські активісти зверну-
лися до Мінохоронздо ров’я, для 
якого ця партія препаратів та-
кож була виходом із ситуації, 
бо воно цього року ніяк не може 
впоратися із закупівлями ліків 
для ВІЛ-інфікованих та хворих 
на СНІД. У МОЗ за своїми кана-
лами пояснили Ген прокуратурі, 
що в цьому випадку напали не 
на контрабандистів. Слідчі го-
тові були закрити справу, але 
митники відмови лися забирати 
свої матеріали, на підставі яких 
і порушено справу про нібито 
злочин, відповідно медика-
менти й далі перебувають під 
арештом. 

Цей випадок – лише один 
елемент із загальної мозаїки 
фармацевтичного страхіття, в 
якому опинилась Україна через 
діяльність/бездіяльність уряду. 
І хоч як цинічно це звучить, при-
чиною відсутності в лікарнях і 
поліклініках медичних препара-
тів стали бізнес-інте реси.

МОНОПОЛіСТи-
ФАРМАЦеВТи
Протягом останніх років в Укра-
їні сформувався пул компаній, 
без яких не обходилася жодна 
велика закупівля медикаментів 
Міністерством охорони здоров’я. 
Найвпливовішими гравцями у 
системі держзакупівель ліків 
стали структури Петра Багрія та 
Андрія Лірника. При цьому зо-
вні цей сегмент фармацевтич-
ного ринку видавався подрібне-
ним. Однак безліч різних фірм 
виявлялися спорідненими на за-
критих від людського ока рівнях: 
офшорах, спільних адресах та 
власниках у «третьому коліні».

Апогей їхнього розвитку 
припав на 2008–2010 роки, коли 
закупівлями Мінохорон здоров’я 
завідував Зиновій Митник, який 
працював в урядах і Тимошенко, 
і Азарова – в останньому був мі-

ністром за квотою комуністів. 
Звісно, така монополізація сис-
теми держзакупівель ліків мала 
наслідки для всього фармринку 
– вартість медикаментів у до-
ларовому еквіваленті в період 
2005–2009 років в Україні 
зросла на 100–300%, тоді як сам 
долар у цей період подорожчав 
відносно гривні на 60%. 

Ситуація радикально зміни-
лася минулої осені. Президент 
Віктор Янукович несподівано 
призначив головою МОЗ відо-
мого лікаря Іллю Ємця. І це 
стало першим кроком до роз-
паду наявної системи держзаку-
півель медичних препаратів, за 
якою ліки і вакцини хоч і втри-
дорога, але все ж купували бю-
джетним коштом.

Ємець одразу заблокував усі 
тендери Мінохоронздоров’я до 
з’ясування відносин влади з усі-
 ма великими гравцями фарм-
ринку. Взимку ходили легенди 
про розмір фінансових обтя-
жень, які мали закласти поста-
чальники медикаментів для 
держави у свої чорні каси для 
задоволення потреб декого з по-
мічників міністра. І так тривало 
до середини літа, коли журна-
лісти забили на сполох: у ме-
дичних установах немає жит-
тєво важливих ліків, а якщо і є, 
то лише невеликий запас на 
кілька днів/тижнів.   

Дослідження у «Віснику 
державних закупівель» до-
вели, що міністерство щось на-
магалося зробити, принаймні 
оголосило торги. Однак 
з’ясувалося, що в тендерах 
ніхто не бажає брати участь. 
Як за помахом чарівної па-
лички, увесь цей нібито по-
дрібнений ринок одностайно 
вирішив ігнорувати запро-
шення МОЗ. Хоча йдеться про 
дуже великий бюджет у роз-
мірі понад мільярд гривень на 
рік. Звичайно, вголос ніхто не 
казав, у руках якого з багріїв 
була та чарівна паличка.

Краще помріть
Війна фармацевтичних угруповань призвела до катастрофи  
в забезпеченні українців життєво важливими ліками

ЦіНА  
ПиТАННя

Обсяг фармацев-
тичного ринку 

України  
(у грошовому  

вираженні) 
2010 року зріс на  

17,7% –  
до 19,7 

млрд грн 

Усі державні  
установи провели  

тендери з закупівлі 
медикаментів на 

5,5 млрд грн 

Мінохоронздоров’я 
отоварилося на та-

ких торгах на  

1,5 млрд грн

Міністерство купує 
лікарські препарати 
відповідно до цільо-
вих державних про-

грам боротьби з 
конкретними хворо-
бами (туберкульоз, 
СНІД, гемофілія, он-

козахворювання 
тощо). Медика-

менти придбавають 
для так званого гос-

пітального ліку-
вання

19 липня  
МОЗ визнало,  
що в Україні  

практично немає 
вакцин для 
проведення 

щеплень дітям, 
оскільки графік  

їх закупівлі 
порушено

Автор:  
Юрій Ніколов
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НОВА МіТЛА – НОВі ГРАВЦі
І тут втрутився гарант. Бо меди-
цина – це галузь, яка разом із 
комуналкою і цінами в магази-
нах прямою електоральною на-
водкою лупить у лоб по владі. 
Ємця розжалували назад у лі-
карню, на його місце призна-
чили Олександра Аніщенка, 
кар’єрного медичного праців-
ника з Донецької області. Поча-
лися перші закупівлі ліків бю-
джетним коштом із відповідним 
наслідками для основних до 
цього часу гравців ринку. 

«Ганза» Багрія таки отрима-
 ли підряди, але за обсягами за-
купівель вони були непорівнян-
ними з торішніми показниками. 
У 2010-му це угруповання ви-
грало конкурси на постачання 
ліків і медичного обладнання на 
суму 564 млн грн, ставши безза-
перечним лідером хіт-параду 
державних постачальників. Ра-
зом із тим Аніщенко вивів на 
перші позиції компанії, які за 
Митника пасли задніх. Що-
правда, при цьому було викорис-
тано заборонені законом при-
йоми. Наприклад, у тендері на 
закупівлю вакцин МОЗ обирало 
між двома ціновими пропозиці-
ями: 101 млн і 108 млн грн, які 
надали фірми «НВЦ Біоніка» і 
«Фармекс Груп», що мають 
спільне коріння власників. Один 
із великих гравців фармацев-

тичного ринку в розмові з Тиж-
нем зауважив, що це свідчить 
про перерозподіл тендерних по-
токів МОЗ зі структур Багрія на 
групу ще одного «сірого карди-
нала» цього ринку Бориса Ли-
товського. Однак про перетво-
рення тенденції на сталий роз-
клад можна буде говорити, коли 
держава проведе тендерів хоча б 
на мільярд.

Шукати в цьому випадку ко-
рупцію, звичайно, можна. Тим 
більше що порушення майже 
на поверхні. Але насправді саме 
цей тендер має певне виправ-
дання. Конкурс хоча б відбувся, 
а отже, є надія, що вакцини і 
ліки точно з’являться в медус-
тановах.

Звісно, екс-фаворити не мо-
гли сидіти склавши руки і про-
сто споглядати, як якісь аутсай-
дери забирають «їхні гроші». 
Достеменно відомо, що напри-
кінці липня саме фірма «Ганза» 
Багрія подала в Антимонополь-
ний комітет кілька скарг на 
нібито дискримінаційні умови 
тендерів МОЗ. АМКУ призупи-
нив їх. Через кілька днів «Ганза» 
відкликала свої скарги, проте 
справу зроблено, конкурс від-
терміновано. Проблема ще біль-
 ше загострилася, цьому до того 
ж підіграли деякі впливові ЗМІ: 
почастішали телесюжети та 
статті, у яких апокаліптичний 

стан справ із ліками в медзакла-
дах було подано надзвичайно 
барвисто, але без жодних згадок 
про роль екс-фаворитів.

І тут на авансцені з’являється 
Микола Азаров. Уже наступного 
ранку після виходу сюжету про 
брак у країні ліків для хворих на 
гемофілію прем’єр-міністр уго-
лос назвав цей стан надзвичай-
ною ситуацією і доручив МНС 
напряму зв’язатися із закордон-
ними виробниками для екстре-
ного і безтендерного придбання 
відповідних ліків. Всюдисущий 
керівник відомства Віктор Ба-
лога взяв під козирок, отримав 
від МОЗ список із десятком відо-
мих закордонних виробників і 
кинувся щось десь купувати. 
«Щось» і «десь» кажемо тому, 
що після доручення Азарова на 
момент написання статті ми-
нуло два тижні, а звісток про 
укладення угоди на постачання 
ліків усе ще не було.

Утім, джерела в МОЗ вважа-
ють, що навіть перекидання 
бюджету на Балогу все ж краще, 
ніж нічого. Мовляв, так більше 
шансів на те, що ліки з’являться, 
бо відсутність тендера і прямий 
контакт із виробником означа-
тимуть неможливість вплинути 
на закупівлю. Ніхто не зможе  
зірвати постачання. Однак у  
екс-фаворитів є інший хід конем. 
І, схоже, цей сценарій уже почав 
розігруватися. Йдеться про те, як 
вони можуть розвернути ситуа-
цію на 180 градусів, а саме позбу-
тися того, хто почав «революцію» 
в системі держзакупівель ліків, – 
міністра Аніщенка.

Микола Янович, забираючи 
в МОЗ частину обсягів держза-
купівель ліків, заявив про дуже 
високу ймовірність відставки ке-
рівника міністерства. Однак для 
хворих, які очікують пігулок, 
зміна міністра як мертвому при-
парка. А може, й гірше. Оскільки 
не секрет, що саме Микола Яно-
вич торік був лобістом Митника, 
за якого систему держзакупівель 
ліків було монополізовано. Саме 
Азаров, якого називають прия-
телем Багрія, публічно захищав 
Митника від нападок своїх же 
колег по Партії регіонів, які зви-
нувачували «чужого» в усіх 
можливих тендерних гріхах. 
Тож не виключено, що й цього 
разу прем’єр у разі звільнення 
Аніщенка може стати на захист 
інтересів того самого угрупо-
вання. 
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«Ліца» антипатріотизму*
 

Професійні українофоби не здатні переінакшити суспільство,  
але залишаються одним із чинників дестабілізації ситуації в країні

Автори:  
Олександр 
Михельсон,  

Аліна 
Пастухова

Одне слово, окрім героїв Україна має й анти-
героїв, і Тиждень виокремив найгаласливіших 
за останні 20 років. Щоб нікого, бува, не образити, 
імена наведено в алфавітному порядку.

АГАФАНГеЛ 
Митрополит Одеський та 

Ізма  їльський, архієрей 
УПЦ Московського патрі-
архату. Один із найактив-
ніших поширювачів ідей 
«Русского міра» в Україні 
та критиків «українського 

націоналізму». Висту пає 
категорично проти 

ство  рення єдиної по-
місної церкви: «Ни-
какого «объедине-

ния» с «УПЦ КП» или 
«УАПЦ», согласно свя-
тым канонам, не может 
быть. Может быть лишь 
присоединение раско-
ль ни ков к каноничес-
кой Церкви. Духовну 

діяльність намагається 
поєднувати зі світською: з 

2006 року митрополит Агафангел є членом 
Партії регіонів. На місцевих виборах 2006-го та 
2010-го двічі очолював список ПР до Одеської 
міськради. Належить до радикально проросій-
ського крила партії влади. «Львов – это наша 
Чечня», – заявив митрополит в одному з остан-
ніх інтерв’ю. 

ОЛеСь БУЗиНА 
Публіцист і письмен-

ник, чия творчість не 
потребує ані реко-
мендацій, ані циту-
вання. Зажив сумнів-
ної, зате гучної слави 

після виходу 2000 
року книжки «Вурда-

лак Тарас Шевченко» 
(зібрання різноманіт-
них чуток і скомпі-
льованих історичних 
свідчень, котрі «роз-
крили старанно при-
ховуваний образ» кла-

сика як нібито надзви-
чайно аморальної особи). 

Якщо вірити офіційній  
біографії Бузини, він син 
співробітника «ідеологічно-

 го» управління КДБ і прав-

О
дин із відносно оптимістичних висновків 
із 20 років незалежності полягає в тому, 
що в Україні не так уже й багато її патен-
тованих ворогів, відомих під загальною 

назвою «українофоби». Точніше, йтися має не про 
«українофобію» (від грец. «фобос» – страх), а про 
щось на кшталт «мізукраїнства» (від грец. «мі-
зос» – ненависть).

Нерідко антиукраїнство проявлялось у відо-
мих діячах не «від природи», а внаслідок особис-
тих образ чи з кон’юнктурно-кар’єрних резонів. 
Так, екс-головнокомандувач Чорноморського 
флоту РФ Іґорь Касатонов став запеклим украї-
нофобом лише після того, як йому не вдалось 
очолити український флот. А покійний нині екс-
губернатор Харківщини Євген Кушнарьов доско-
нало володів українською, чимало зробив для 
зміцнення центральної влади за часів Леоніда 
Кучми і лише в дні Помаранчевої революції рап-
том став провіщати, що «до Киева от Харькова 
480 километров, а до границы с Россией – 40». 
Таких прикладів можна навести чимало.

Разом із тим боротьба з «українізацією», а на-
справді, чого в мить відвертості не заперечують і 
самі «борці», з усім українським, – досить зручна 
та вигідна справа. Особливо в останні роки. Не-
численні, але добре організовані й суттєво (зо-
крема, фінансово) підтримані Кремлем «акти-
вісти» особливо помітні тоді, коли влада навіть не 
замислюється про речі, основоположні для існу-
вання будь-якої держави.

При цьому, щоправда, кількість громадян, 
які бажали б ліквідації суверенної України та її 
«злиття» з Росією, лишається незначною (зафік-
сований Центром Разумкова максимум за 20 ро-
ків становив 8% опитаних). Тобто, на щастя, про-
фесійні українофоби не відпрацьовують грошей 
роботодавців.  

Утім, за невиконання – чи недовиконання – 
поставлених завдань деякі борці з українізацією 
України можуть відповісти. Так, перспективи 
відставки з міністерської посади Дмитра Табач-
ника, яку довго обговорювали в кулуарах, фак-
тично підтвердив глава Адміністрації прези-
дента Сергій Льовочкін.

Але це ще не означає, що професійні україно-
фоби зовсім не досягають своєї мети. Адже їхня 
діяльність гарантовано вносить сум’яття та кон-
фліктність і в без того бурхливу українську полі-
тику. А отже, заважає створенню в державі пов-
ноцінної та відповідальної влади, причому неза-
лежно від того, уособлює її в конкретний момент 
Ющенко, Тимошенко, Янукович чи хтось іще. 
Саме в такій слабкості нашого керівництва й за-
цікавлені куратори вітчизняних українофобів із 
«близького зарубіжжя»: зі слабкою владою зна-
чно легше «домовлятися».

*Неповний 
перелік
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волюції виявив стійке не-
прийняття її ідеалів, що 
трансформувалося в не 
менш стійку українофо-
бію. Виявом останньої 
стали пісня й відеокліп 
«Рідна мова», записані 

2006-го й широко до-
ступні в інтернеті. У 

кліпі Делієв намага-
ється співати росій-
ською, але двоє кре-
мезних чоловіків у 
темних окулярах, які, 
слід гадати, символі-
зують «репресивний 

по  маранчевий режим», 
постійно затикають йому 

рота й вимагають робити 
це українською. Як часто 
буває з виявами політич-

ної боротьби, жодної есте-
тичної цінності в творі не спостерігається (куль-
мінацією повного варіанта кліпу є нецензурна 
лайка співака на адресу тодішнього президента 
Ющенка). Ненависть Делієва до «українізаторів» 
не завадила тому самому Ющенкові присвоїти 
митцю... звання народного артиста України (сер-
пень 2009 року). 

ВАДиМ КОЛеСНічеНКО 
Депутат від Партії регіо-

нів наприкінці серпня 
спільно із соратником 
Сергієм Ківаловим, ві-
домим експертом із пра-
вильного підрахун  ку 
голосів на виборах, за-
реєстрував законопро-
ект про засади мовної 

політики, який фак-
тично надає російсь-

кій мові статусу дру-
гої державної. Про-
фесійний україно- 
фоб. Очолює Коорди- 
наційну раду ро  сійсь- 

ких організацій «соотє- 
чєствєнніков» в Україні. 

Відомий своїми вислов-
люваннями про те, що 
незалежність нічого не 
дала нашій  державі й 

що «націоналісти» зро-
били все для того, щоб «укра-

инский язык не мог вызывать ничего, кроме 
раздражения». У всьому українському схильний 
вбачати неповагу до людей інших національ-
ностей. Такий страх перед «українізацією» на-
віть змусив депутата звернутися до СБУ з про-
ханням заборонити 2010 року фестиваль па-
тріотичної пісні «Гайдамаки.UA». «Під час 
проведення заходу організаторами планується 
низка концертів українських музичних колек-
тивів з яскраво вираженою націоналістичною і 
ксенофобською спрямованістю», – писав Колес-
ніченко в листі. Депутатові не сподобався, зо-

нук царського армійського офіцера, репресова-
ного радянською владою в 1930-х роках. Мож-
ливо, саме тому письменник успішно комбінує у 
своїй творчості «білогвардійську» претензію на 
інтелігентність із типово чекістською примітив-
ністю суджень, що в усі часи було найкращим 
методом «промивання мізків» люмпенізованим 
колам суспільства. 

НАТАЛія ВіТРеНКО 
Лідер Прогресивної соці-
алістичної партії Укра-
їни воліє називати себе 
виключно економіс-
том. У грудні 1995 року 
вийшла із Соціаліс-

тичної партії України, 
звинувативши її лідера 

Олександра Мороза у 
«співпраці з владою», 
і незабаром створила 
ПСПУ. Тогочасні 
оглядачі були пере-
конані, що процес 
простимулювала Ад-
міністрація Кучми, 

який прагнув розко-
лоти лівий політичний 

фланг. Свідомо чи ні, 
але Вітренко виконала 

цю місію на виборах пре-
зидента 1999 року (в першому 

турі вона посіла четверте місце з 11% голосів, 
трохи пропустивши вперед Мороза; друге – лі-
дер Компартії Петро Симоненко, якого Кучма об-
іграв у другому турі за схемою «реформатор 
проти комуніста»). 

Разом із тим у риториці Вітренко все гучніше 
лунають радше проросійські, аніж соціалістичні 
нотки: «єднання з Росією», нападки на Захід і на-
віть «захист канонічного православ’я». Але при-
хильників такої риторики виявилося занадто 
мало: після президентських виборів 2004 року, на 
яких Вітренко взяла лише 1,53% голосів, ПСПУ 
остаточно перетворилася на щось подібне до чор-
носотенного «Союза русского народа» початку ХХ 
століття. 2006-го партія не потрапила до парла-
менту і залишилася маргінальною до сьогодні. А 
Вітренко, гостро критикуючи колись підтримува-
ного нею Януковича, намагається потрапити в 
політичне поле Росії. Так, ПСПУ заявила про при-
єднання до «Народного фронту» російського 
прем’єра Владіміра Путіна. Водночас її очільниця 
критикує чинного президента РФ Дмітрія Мєдвє-
дєва. «Дмитрию Анатольевичу Медведеву надо 
быть готовым к тому, что на очередной встрече 
Виктор Янукович провозгласит бандеровское 
«Слава Украине!» – сказала Вітренко в січні цього 
року журналістам.

ГеОРГій ДеЛіЄВ 
Актор, режисер, сценарист, художник, співак і 
композитор, керівник оде  ської комік-трупи 
«Маски», чиї телепостановки підкорили україн-
ське й російське телебачення в першій половині 
1990-х років. 2002-го обраний депутатом Оде-
ської міськради. Під час і після Помаранчевої ре-
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крема, текст пісні гурту «Мертвий півень»: «А я 
гуляю по Москві,//І бачу пам’ятник Бандері,//
Величний тризуб на Кремлі,//І синьо-жовтий 
стяг в оселі». До однієї з медійно успішних про-
вокацій Колесніченка варто зарахувати презен-
тацію у квітні 2010-го в Україні (у Києві та низці 
обласних центрів) скандальної виставки «Во-
линська різня» польського Товариства вшану-
вання жертв злочинів українських націона-
лістів. Виставка базована на перебільшених та 
перекручених даних (спрямованих проти укра-
їнців) про польсько-український етнічний кон-
флікт у 1943–1945 роках. У 2009-му Колесні-
ченко агітував за створення Російського на-
вчального центру в містечку Бучі під Києвом 
(засновником мало бути маловідоме ТОВ «Чер-
вонная Русь»). Входить до «піхоти» Партії регі-
онів, яка працює на проросійський електорат. 
Нульовий авторитет у ПР пояснюється відсут-
ністю власного бізнесу. 

ОЛеКСій КОСТУСЄВ 
Міський голова Одеси. 
Заборонив депутатам 
звертатися до нього 
українською мовою, 
автор ідеї переведен-
 ня діловодства в Оде-
ській міськраді на  
ро  сійську. Пишається 

тим, що при ньому бу  ло 
скасовано статус укра-

їномов них шкіл. При 
цьому мер переко-
нує, що не є «руси-
фікатором Одеси, 
оскільки вона за-
вжди була російсько-
мовним містом і ро-

сійськомовним містом 
залишиться». А «руси-

фікаторами», за його ви-
значенням, слід вважати 
Алєксандра Пушкіна та 

інших всесвітньо ві  домих 
письменників, які жили і тво-

рили там. Саме за Костусєва на вулицях міста 
з’явилися білборди з портретом російського поета 
і текстом: «Как материал словесности язык 
славяно-русский имеет неоспоримое превосход-
ство перед всеми европейскими».

Загалом видається дуже комічним персона-
жем, перетворив Одесу на «Санта-Барбару» – веде 
перманентну війну зі своїм біологічним сином, 
якого покинув ще немовлям, заступником голови 
Одеської облради Олексієм Гончаренком.

МиКОЛА ЛеВчеНКО 
Секретар Донецької міськради. Ще скромним 
19-річним студентом ітсфаку ДонДУ обраний  
депутатом однієї з райрад Донецька від Компар-
тії, але вже 2001 року назавжди забуває про бо-
ротьбу за права трудящих, вступивши до Партії 
регіонів, членом якої лишається і нині. Просла-
вився виступом на з’їзді ПР 21 лютого 2007-го: 
«Украинский язык – язык фольклора... Он не 
умрет, на нем будут писать песни, рассказывать 

анекдоты, он станет фо-
льклорным. А русский – 

язык науки, цивилиза-
ции, про себя все пере-
водят на русский». 
Відверто кумедні, але 
від цього не менш про-
вокаційні висловлю-

вання 29-річного кан-
дидата наук викли-
кали критику стар- 
ших партійних то - 
варишів, які розу- 
міли невигідність 
гучних українофоб-
ських заяв для пер-
спектив ПР (зокрема, 

народний депутат Яро- 
слав Сухий запевняв 
журналістів, мовляв, Лев-

ченкові особисто Януко-
вич ще «пояснить і росій-

ською, і українською, що той неправий»). Утім, із 
юним талантом нічого неприємного не сталося, і 
2011 року він ще раз уславився як герой докумен-
тальної стрічки німецького режисера Якоба 
Пройса «Інший Челсі». У фільмі, серед іншого, 
відображено контраст між шикарним життям 
чиновника Левченка й умовами праці звичайних 
донбаських шахтарів.

іГОР МАРКОВ 
Лідер одеської місцевої про-

російської партії «Ро    діна». 
Встиг свого часу побути 

у складі «Трудової 
України» та ПСПУ На-
талії Віт  рен  ко. Контр-
олює вивезення сміття 
в Одесі. Власник про-
російського каналу 
«АТВ» (у сюжетах часто 
присутні антиукраїнські, 

ан  ти консти ту ційні ви-
слов люван  ня). При- 
хиль ник федераліза-
ції України й від-
верто не навидить 
українську мову: «Лу - 
чше бы вве ли русский 

и давали качественное 
образование на нор-
мальном языке, а не не-
понятном суржике… На 
украинском нельзя по-
лучить нормального об- 

разования. Невозможно 
 нормально учиться на 
языке, в который каждый 

месяц вносится два-три новых слова. Он не 
адаптирован. На этом языке невозможно защи-
тить диссертацию по техническим предметам. 
Невозможно сконструировать танк, разработать 
самолет… Я не противник украинского языка. 
На нём красиво петь песни, это красивый язык, 
но он не приспособлен для развития государ-
ства».
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Був організатором побиття мітингувальників 
в Одесі 2007 року, які виступали проти встанов-
лення пам’ятника Єкатєрінє II. Його вважають 
причетним і до провокацій проросійських сил у 
Львові 9 травня 2011-го. 

ЮРій МЄШКОВ 
Перший і останній президент 

АРК (1994–1995). Став ним 
завдяки, з одного боку, обі-
цянкам домогтися неза-
лежності від України, а з 
іншого – подолати зло-
чинність. «Мы выбросим 
украинских оккупантов 
с нашого русского полу-

острова! Не Киев – Москва 
нам указ!» – виступав 
Мєшков на ключовій зу-
стрічі з севастополь-
цями перед першим 
туром виборів глави 
АРК. Проте злочин-
ність на півострові 

після його перемоги і 
далі стрімко зростала, а 

місцеві еліти не сприй-
няли формування крим-

ського уряду з привезених 
із Москви спеціалістів. Це не-

задоволення вміло підігрівав 
новий очільник держави Леонід Кучма. Резуль-
татом стало те, що з усіх своїх обіцянок Мєшков 
виконав лише ту, що стосувалася запрова-
дження на півострові московського часу. У бе-
резні 1995 року Верховна Рада України скасу-
вала Конституцію Криму і посаду президента 
республіки. Мєшков був змушений виїхати до 
Москви, і годинники півострова перейшли на 
київський час. У липні 2011-го він ненадовго по-
вернувся до АРК (напередодні там померла його 
перша дружина), але після перших же спроб ви-
ступити з політичними заявами його депорту-
вали до Росії за рішенням окружного адміні-
стративного суду. 

ДМиТРО ТАБАчНиК 
На час виходу цього номера – 

ще міністр освіти, науки, мо-
лоді та спорту. Один із най-
запекліших ненависників 
усього українського твердо 
переконаний, що Голодомор 
ніколи не був геноцидом. 
Належить до найбільш ра-

дикально налаштованих 
прихильників ідеї на-
дання російській мові 
статусу державної та по-
борників «дискримінації 
російськомовного насе-
лення». Намагається вті-

лювати свої переконання в 
життя і нав’язувати їх моло-
дому поколінню. Так, за 
його наказом було скасовано 

обов’язковий державний іс-

пит з української мови у вишах для бакалаврів. 
Міністр виступив ініціатором переписування 
шкільних підручників з історії України для «за-
тирання» «антиросійських» історичних подій. 
Найбільше ж йому дошкуляють жителі Західної 
України, більшість яких не поділяють поглядів 
політика, а тому, за його висловлюванням, є «ла-
кеями, що ледве навчились мити руки». Понад те, 
Табачник намагається переконати громадськість, 
що патріотично налаштовані галичани взагалі не 
є українцями. «У нас разные враги и разные со-
юзники. Более того, наши союзники и даже бра-
тья – их враги, а их «герои» (Бандера, Шухевич) 
для нас – убийцы, предатели и пособники гитле-
ровских палачей… Таким образом, присоеди-
нение Галичины к УССР объединило в одном  
административном, а затем и государственном 
формировании два различных народа – ци  ви -
лизационных оппонентов. При этом если народы 
Великой Украины всегда толерантно относились 
к галичанам, не вмешиваясь в их жизнь и не 
навязывая свои ценности, то сами галичане при 
первой же возможности крайне агрессивно, не 
останавливаясь перед насилием и массовыми 
убийствами, пытались причесать Украину под 
свою гребенку…» – писав Табачник в одній зі своїх 
статей. Прикметно, що напередодні Табачник 
припустився кумедної обмовки за Фройдом: на 
обласній педагогічній конференції в Дніпропе-
тровську заявив, ніби живе у Росії. «За результа-
тами дослідження, оприлюдненого на Всесвіт-
ньому економічному форумі в Давосі, Україна – 
56-те місце, а ми – на 72-му», – відгукнувся він 
про розвиток вітчизняної освіти. На 72-й позиції в 
згаданому рейтингу, втім, була саме РФ. Пізніше 
урядовець сказав, що обмовився.

ЄВГеН ЦАРьКОВ 
Народний депутат від Компартії 

України (з 2008-го, член партії з 
1998-го). Дипломований водолаз 
(1992) і політолог (2006 рік, черво-
ний диплом ОНУ ім. І. І. Мечни-
кова). На відміну від багатьох по-

слідовних антиукраїнців поєднує 
«великоруські» погляди з ліваць-

кими переконаннями, показово 
називає себе ворогом НАТО, ім-
періалізму та інтернету. Втім, як 
часто буває з «полум’яними ін-
тернаціоналістами», щойно захо-

диться говорити на українську те-
матику, перетворюється на типо-

вого російського націоналіста. У 
липні цього року назвав «одним із 
небагатьох мудрих рішень Адміні-

страції Януковича» відмову від про-
ведення на День Незалежності святко-

вого параду. Особливо відомий гучними за-
явами на виправдання Голодомору: «Голод 
действительно имел искуственный характер, и за 
ним стояли внешние и внутренние враги совет-
ской власти <...> Чтоб усугубить положение, жгли 
хлеб на полях и в амбарах, крали его и прятали в 
ямы... была поддержка Англии, прервавшей 
экономические отношение с СССР в надежде на 
Оранжевую революцию». 
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Є
вропеєць ХХІ століття 
сприймає національні, ре-
лігійні чи «державні» фобії 
як явище, що перебуває 

поза правилами хорошого тону. 
Антисемітизм, антиафриканізм, 
франко- чи германофобія – сьо-
годні це неприпустимі форми 
суспільної та політичної пове-
дінки. Чому ж в українському 
інформаційному просторі – у 
ЗМІ, на інтернет-форумах – на-
явні тисячі фактів вияву украї-
нофобії? Яка мета цих інформа-
ційних кампаній безвідносно до 
того, хто їх замовляє?

Почнімо з прописної істини: 
мета будь-якої інформаційної 
кампанії – формування чи зміна 
громадської думки. Відповідно 
кожна з них має свого адресата, 
цільову аудиторію. Утім, проана-
лізувавши українофобську пу-
бліцистику, коментарі в мережі 
інтернет, про мету і цільові групи 
залишається лише здогадува-
тися. Особливо що стосується 
проросійської українофобії. Бо, 
приміром, польська дуже при-
кладна і має на меті формування 
антиукраїнських стереотипів у 
міжнародної спільноти (і щодо 

Волинської трагедії, і щодо піс-
лявоєнних кордонів). А ось для 
багатьох представників «Рус-
ского міра» це радше ліки від 
фантомного болю, аніж певний 
інструмент для досягнення мети.

Як приклад можемо на-
вести кілька ідеологем проро-
сійської українофобії, які без-
успішно вкидаються в україн-
ський інформаційний простір.

Української мови не іс-
нує, це діалект російської. 
Ця теза родом із ХІХ століття і 
була абсолютно логічною в кон-
тексті російської політики дена-

Автор: 
Андрій Дуда 

Безнадійні УКРАЇНОФОБи
Основні гасла українофобів є непереконливими для більшості  
населення України і слугують для полегшення фантомних болів 
прихильників «Русского міра»
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ціоналізації. Проте у ХХІ сто-
літті, коли Україна має понад 
200-річну традицію літератур-
ної мови, а українська є рідною 
для більш як 40 млн людей, вона 
є, м’яко кажучи, неадекватною. 
Тому, коли російські ЗМІ ак-
тивно тиражують ці смішні 

«лінгвістичні» відкриття 
«місцевого божевільного» 

Вассермана чи бригади 
«коментаторів» в ін-
тернеті ображають 
українськомовних, хо-
четься спитати на «об-
щєпонятном»: «What 
for?» Бо кожне інфор-
маційне посилання по-
винне мати своїх адре-

сата і мету. А який адре-
сат і мета реінкарнованої 

валуєвщини сьогодні? 
Адже навряд чи 40 

млн визнають, що не-
має мови, якою пи-
сали Шевченко, 
Франко, Стефаник, 
Драгоманов, Укра-

їнка та інші класики і 
яка є активно вжива-

ною в усіх сферах 
життя, науки, мисте-

цтва. Вже не кажемо про 
те, що пасажі а-ля «нєт і нє 

било» любові до росіян та 
Росії і в українсько-, і в росій-
ськомовних українців одно-
значно не додадуть. 

Антигалицькі мантри. 
Антигалицька риторика украї-
нофобів має кілька мотивів. 
Таки далася взнаки історична 
образа за ганебні провали пере-
можця Другої світової – СРСР – у 
боротьбі з нашим підпіллям у 
Західній Україні та на Поліссі, 
яке вело війну понад п’ять років 
після «Побєди». Через 40 років в 
тій самій Західній Україні Мо-
сква вбачала ледь не колиску 
відбудови самостійної Україн-
ської держави. Чимало україно-
фобів, не знаючи історії нашої 

країни і не вельми придивляю-
чись до біографій борців за її не-
залежність, переконані: не було 
б Галичини, не було б і проблеми 
«нєзалєжності». Саме тому вони 
відтворюють комічні Табачни-
кові мантри про те, що українці 

й західні українці – це буцімто 
«різні народи». І раз по раз ди-
вуються, чому така маячня не 
пускає коріння в громадській 
думці. 

Україна вкрала Крим і 
Севастополь. Навіть якби ця 
великодержавна російська ви-
гадка мала місце, абсолютно 
незрозуміло, що змінить по-
стійне повторювання такої ман-
три. Вочевидь, навіть поміж 
українофобів-романтиків мало 
знайдеться мрійників, здатних 
вірити в повернення Криму і Се-
вастополя Росії.   

Українці самостійно не 
живуть, а виживають. Мов-
ляв, якби були з Росією, все було 
б інакше. А так, як зловтіша-
ються українофоби, українці ма-
сово мігрують за кордон, працю-
ють там на важких і непрестиж-
них роботах, миють туалети і 
займаються проституцією. Зви-
чайно, спростувати тезу про ви-
няткову українську «бідність» 
найкраще, порівнявши показ-
ники рівня життя в Україні, Росії 
та інших державах СНД: вони 
абсолютно зіставні. Понад те, 
приклад Білорусі застерігає від 
надміру глибокої інтеграції. 
Будь-які об’єднання з Росією від-
буваються на умовах останньої й 
означають використання ресур-
сів приєднаних держав для за-
доволення амбіцій кремлівських 
лідерів. Це аж ніяк не сприятиме 
зростанню добробуту. І те, що 
рух «за возз’єднання з Москвою» 
далекий від масовості чи попу-
лярності, свідчить: люди в Укра-
їні це розуміють.

Україна не відбулася як 
держава. Українофоби активно 
тиражують цю ідеологему. Але 
забувають, що в міжнародному 
рейтингу Фонду миру Росія 
знач но ближча до failed state, 
аніж Україна. Та й не могло бути 
інакше в державі, яка фактично 
не контролює цілі регіони, а пів-
мільйонній Чечні велика Росія 
щороку платить «данину». Утім, 
тема «державної неспромож-
ності» України постійно «тур-
бує» українофобів: і самостійної 
зовнішньої політики вона нібито 
не має, і внутрішня «нестабіль-
ність» (як кілька років тому то-
дішня опозиція називала полі-
тичний процес за сякого-такого 
дотримання демократичних пра- 
вил і свободи слова) висока. І що 
далі? Яка реальна мета цієї гли-
бокодумної тези? Вона не спри-

чиняє ані розпаду чи «самолік-
відації» держави, ані благань 
уряду до Росії взяти Україну під 
свою руку. 

Вочевидь, це лише кілька 
російських україноненавис-
ницьких тез, які кочують із фо-
руму у форум, зі статті в статтю. 
Але вони досить рельєфно від-
дзеркалюють основні характе-
ристики сучасної українофобії. 
Більшість таких ідеологем від-
верто орієнтовані на інтелекту-
ально слабкі суспільні сегменти. 
Такі меседжі цілковито безпер-
спективні з погляду ре алізації. 
І водночас відчутна негативіст-
ська тональність сучасної украї-
нофобії. Вона абсолют  но не 
прикладна, не мобілізує, не шу-
кає союзників, сповнена нега-
тиву, хамства і брутальності. 
Складається враження, ніби 
українофоби говорять самі з со-
бою, втішаючи одне одного, що, 
мовляв, поразка «українсь кого 
проекту» буцімто «історично 
визначена». Мабуть, так само як 
і «загибель світового капіта-
лізму». Крім того, професій  ні 
україноненависники спрямову-
ють свої зусилля назовні, аби їх 
помітили й підтримали в сто-
лицях, де досі не можуть зрозу-
міти, чому Україна не проситься 
до чергової імперії. Утім, тут 
«шари» поменшало: партія 
влади, централізуючи потоки 
ресурсів у державі, прагне взяти 
під свій контроль і оплату про-
фесійної любові до сусідів (див. 
Тиждень, № 9/2011).

Проте втішатися змістовою 
слабкістю українофобських ме-
седжів не випадає. Їхня убо-
гість компенсується масовістю 
донесення. Геббельсові припи-
сують твердження, що брехня, 
повторена тисячу разів, брех-
нею вже не вважається. Тож, 
доки інформаційний простір 
України буде відкритий для ти-
ражування україноненавис-
ницьких штампів, а публічні 
особи хизуватимуться перемо-
гами над нашою мовою, куль-
турою та історією, скидати з 
рахунку українофобію як дже-
рело загроз для національної 
безпеки не варто. 

Влада в Києві має зважати на 
це безвідносно до партійних ко-
льорів. Адже українофобів та їх-
ніх натхненників судомить не 
так від конкретних політсил, як 
від існування Української дер-
жави (а отже, влади) як такої. 

УБОГіСТь УКРАЇНОФОБСьКиХ 
ГАСеЛ КОМПеНСУЄТьСя 
МАСОВіСТЮ ДОНеСеННя

Безнадійні УКРАЇНОФОБи
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Олєґ Калуґін:  
«Путін –  
це тимчасовий 
поворот в історії»
Професор американського  
Центру з вивчення проблем розвідки  
і контррозвідки   
про сталінські методи  
Владіміра Путіна та  Російську  
православну церкву на службі ФСБ 
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Ж
иття Олєґа Калуґіна 
схоже на американські 
гірки. У 18 років за пе-
реконанням він пішов 

у чекісти, в 40 став наймолодшим 
генералом в історії КДБ. На по-
чатку перебудови відкрито висту-
пив за необхідність реформу-
вання органів, зокрема їхню де-
політизацію і департизацію, лік-    
ві дацію системи політичного 
розшуку й сувору звітність перед 
парламентом, за що потім був від-
правлений у запас. Обирався на-
родним депутатом СРСР. Двічі був 
позбавлений усіх державних на-
город і військового звання. У Ро-
сії, де він заочно засуджений до 15 
років позбавлення волі, його ім’я 
тісно пов’язане з визначеннями 
«зрадник» і «перебіжчик». У 
США Олєґ Калуґін разом з амери-
канським контррозвідником Дей-
вом Мейджером розробив авто-
бусний маршрут шпигунськими 
місцями Вашингтона, з колишнім 
директором ЦРУ Вільямом Колбі 
написав сценарій комп’ютерної 
гри «ЦРУ проти КДБ» і взяв 
участь у створенні Міжнародного 
музею шпигунства. 

ТРи КиТи РОСійСьКОЇ 
ВЛАДи
У. Т.: чи правда, що в росій-
ських спецслужбах створено 
потужний відділ, орієнтований 
на створення за кордоном про-
російського лобі?  

– Таку ідею висловив Путін 
досить давно, і зараз під назвою 
«Русскій мір» вона втілюється в 
різних громадських і культурних 
організаціях. У цій справі росій-
ському керівництву дуже допо-
магає православна церква, яка 
завжди була в одній упряжці з 
органами держбезпеки. За ра-
дянських часів влада трималася 
на КПРС, органах держбезпеки 
і ВПК, тепер РФ стоїть на орга-   
нах держ безпеки, православній 
церк ві, що є їхньою складовою, і 
тамтешньому бізнесі, який ба-
гато в чому керований цими ор-
ганами. Великий бізнес ділові 
люди Росії вже добре засвоїли: 
якщо вони не дружитимуть із 
представниками останніх, то їм 
можуть зірвати контракт, звину-
ватити в хабарництві, а то й уза-
галі вбити. Окремий аспект – 
гроші від ділків керівникам кра-
їни. Вони дають їм змогу, м’яко 
кажучи, безбідно існувати й, 
отримуючи додаткові доходи, 
жити не на зарплату.

Одним із основних об’єктів 
російської розвідки є російська 
еміграція, бо вона в кількісному, 
та й у якісному плані істотно 
зросла. Робота з нею за Путіна 
суттєво посилилася і, думаю, ве-
деться в не менших масштабах, 
ніж за СРСР. Це один із найзруч-
ніших способів грати на патріо-
тичних почуттях, а також вико-
ристовувати якісь невдачі ко-
лишніх російських громадян у 
їхній новій кар’єрі, новому житті.

Хотів би ще додати щодо 
РПЦ, яка впевнено зайняла нішу, 
що належала в радянські часи 
Компартії. Не потрібно забувати, 
що Російська православна церква 
і будівництво «Русского міра» – 
це одне з прикриттів, які вико-
ристовує нині російська розвідка. 
Через свої парафії у всьому світі 
вона маніпулює свідомістю ві-
рян, нібито надаючи духовну і 
моральну підтримку, а насправді 
впроваджуючи те, що інспіро-
вано органами безпеки РФ.

У. Т.: Зокрема, і в Україні?
– Звичайно. Те, що ФСБ пра-

цює повсюди в усіх колишніх ра-
дянських республіках, не викли-
кає жодних сумнівів. Іноді вона 
співпрацює з місцевими орга-
нами, а іноді діє самостійно за-
лежно від обставин. Їй там наба-
гато простіше, ніж у якій-небудь 
Канаді, Австралії чи США. Ду-
маю, на всьому пострадянському 
терені є й агентурна мережа. У 
країнах Балтії, наприклад, я на-
віть не сумніваюся в цьому. Зви-
чайно, у Грузії. У Білорусі теж 
треба щось створювати, оскільки 
Бацька відходить убік від Росії. В 
Україні, впевнений, теж є.

У. Т.: чи означає це, що ФСБ 
впливає на той самий україн-
ський політичний бомонд, на 
владу, на людей, наближених 
до неї?

– Так, може впливати через 
своїх ставлеників, або колишніх, 
або набутих. Це виявляється в 
прихованих закулісних діях. Ор-
гани розвідки і контррозвідки 
завжди діють таким чином, тим 
більше в районах, які можуть 
бути вибухонебезпечними. З 
Україною в РФ завжди була не-
проста ситуація. Україна – най-
більша і найрозвиненіша респу-
бліка СРСР після Росії, але по 
закінченні війни у вас ще довго 
тривали виступи проти радян-
ської влади, і це назавжди зали-

шило слід у міждержавних від-
носинах.

СХОДЖеННя РяДОВОГО 
ОПеРАТиВНиКА ПУТіНА 
У. Т.: які, на вашу думку, шанси 
Путіна на виборах? 

– На сьогодні вони хороші, 
тому що Росія перебуває у від-
носно непоганому економічному 
становищі. Світова криза теж за-
чепила її, але не настільки, щоб 
повернути виборчі пріоритети в 
інший бік. До того ж у Путіна не-
має реальної альтернативи: Мєд-
вєдєв несамостійний, хоча й на-
магається подати себе таким. Ра-
зом із Путіним до влади прийшов 
КДБ. Нинішній прем’єр тримає в 
руках весь державний апарат, а 
там до 70% впливових кремлів-
ських чиновників – це або ко-
лишні працівники держбезпеки, 
або інформатори, пов’язані зі 
службою безпеки.

Тож, узагальнюючи, я сказав 
би, що в історії людства не було 
випадку, щоб при владі будь-
якої країни виявилися органи 
безпеки. Військові – так, це бу-
ває, а працівники держбезпеки, 
до того ж із такою репутацією 
часів радянської чи вже росій-
ської історії, – ні. До речі, це по-
казник стану умів і настроїв у 
нинішній Росії. Це відносно нове 
кремлівське покоління, але його 
менталітет, звичка все розгля-
дати крізь призму підозрілості 
та недовіри до людей цілковито 
збереглися з радянських часів. 
Тому те, що зараз там відбува-
ється, – дуже відвертий і яскра-
вий приклад того, як КДБ закру-
чує гайки в країні. У Росії знову 
починає панувати атмосфера 
страху. Люди стали боятися.

У. Т.: Тобто органи безпеки мо-
жуть цілковито контролювати 
президентські вибори?

– Певна річ, вони завжди все 
контролювали. І в СРСР, і в Росії. 
Я колись брав участь у виборах 
– був депутатом, працював та-
кож у виборчих комісіях, і я знаю 
всі ці технології, підрахунки го-
лосів тощо. Тож у цьому сенсі 
мало що змінилося.

У. Т.: У чому, на вашу думку, різ-
ниця між путінською і радян-
ською системами? Сталінськими 
та путінськими методами 
управління країною?

– Радянську систему в одну 
купу звалити не можна. Була 

БіОГРАФічНА НОТА
Олєґ Калугін, 
екс-генерал-
майор КДБ, у ми-
нулому керівник 
підрозділів цен-
трального апа-
рату КДБ, колиш-
ній народний де-
путат СРСР.
1934 рік – наро-
дився в Ленін-
граді в сім’ї че-
кіста.
1952–1956 роки – 
навчання в Інсти-
туті іноземних 
мов МДБ СРСР.
1956–1958 роки 
– слухач Вищої 
розвідувальної 
школи КДБ при 
РМ СРСР.
1958–1959 роки 
– стажування в 
Колумбійському 
університеті в 
Нью-Йорку 
(США).
1960–1971 роки – 
оперативна ро-
бота в США під 
журналістським і 
дипломатичним 
прикриттям.   
1971–1979 роки – 
заступник на-
чальника, на-
чальник Управ-
ління зовнішньої 
контррозвідки 
ПГУ. 
1980–1987 роки 
– перший заступ-
ник начальника 
Управління КДБ 
по Ленінграду та 
області.
1987 рік – пере-
дав Міхаілу Ґор-
бачову проект 
реформи органів 
КДБ.

Спілкувалися: 
Олександр 

Народецький, 
Вашингтон, 

Олена чекан
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сталінська, була хрущовська, 
була брєжнєвська, була андро-
повська, була ґорбачовська. І 
кожна мала свою особливість. 
Путін же почасти повернувся до 
сталінських методів. Різниця 
лише в тому, що за Сталіна ре-
пресії були масовими. Він са-
джав за ґрати і стратив сотні ти-
сяч, мільйони людей. А Путін діє 
вибірково. Знову створив у Росії 
авторитарну державу: його ре-
жим не такий кривавий, але не 
менш злочинний, ніж сталін-
ський.

У. Т.: Кілька років тому під час 
своєї публічної лекції в Нью-
Джерсі ви сказали, що Путін ні-
коли не працював у розвідці. А 
як же НДР?  

– У жодній розвідці він не 
служив. Це, між іншим, підтвер-
див у своїй книжці й Владімір 
Крючков, тодішній начальник 
радянської розвідки та один з 
організаторів невдалого путчу 
1991 року. А те, що Путін працю-
вав у Дрездені, до розвідки не 
має стосунку. До так званих 
країн народної демократії – 
Польщі, НДР, Болгарії тощо – 
направляли працівників вну-
трішнього апарату, завдання 
яких полягало в тому, щоб зміц-
нювати місцеві органи безпеки, 
розвідкою вони не займалися.

Особисто Путіна я не знав: 
він обіймав надто маленьку по-
саду, щоб підпорядковуватися 
безпосередньо мені. Був про-
стим оперативником, одним із  
3 тис. співробітників, які ходили 
нашими коридорами. 

У. Т.: чому наступником Єль-
цина обрали саме Владіміра 
Путіна? 

– Почну цю історію з кінця. 
Боріс Єльцин за кілька місяців до 
своєї смерті в одному з інтерв’ю 
на запитання, які зі своїх помилок 
він вважає основними, відповів: 
війна в Чечні й вибір моїм наступ-
ником Владіміра Путіна. Чому ж 
він зупинився на ньому? Річ у тім, 
що його сім’я потрапила під роз-
слідування за нібито економічні 
злочини і відомості про це 
з’явилися в ЗМІ. Єльцин був роз-
лючений: нехай розслідують, але 
навіщо давати інформацію в ме-
діа. Путін тоді був директором 
ФСБ. І коли Єльцин поцікавився в 
нього, як припинити наклеп-
ницьку кампанію проти своєї ро-
дини, той відповів: немає про-

блем. Не минуло й місяця, як ге-
нерального прокурора Юрія 
Скуратова, а він був людиною зі 
слабкостями, запросили до однієї 
квартири, де на нього чекали дві 
дівчини. Гульня була знята на ві-
део й одразу ж потрапила на ро-
сійське телебачення в докумен-
тальному викладі. Усе це органі-

зувала ФСБ. Дума, побачивши, 
чим займається генеральний про-
курор, негайно зажадала його від-
ставки. А Єльцин вирішив, що 
Путін і є та сама людина, на яку 
можна покластися в усьому.

У. Т.: 2000 року президентом 
Росії став Владімір Путін, а вас 
оголосили зрадником. Це його 
особиста помста?

– Я до 1995-го мешкав у Мо-
скві, часто їздив за кордон, висту-
пав на телебаченні, на різних зі-
браннях, розповідав про злоді-
яння КДБ. Якби поводився 
інакше, то мав би змогу залиши-

тися в органах, а так пішов на 
пенсію. Тоді в Росії став розвива-
тися приватний сектор, і з колиш-
німи колегами ми створили 
спільне російсько-американське 
підприємство з телекомунікацій. 
Ось як представник цієї фірми я 
легально й приїхав до США. Але 
невдовзі до влади прийшов Путін 
і в одному зі своїх публічних ви-
ступів назвав мене зрадником. 
Він представник старої кадебеш-
ної школи, а ця система ніколи не 
вибачає відкритих виступів проти 
неї. У відповідь я публічно назвав 
його військовим злочинцем за те, 
що він накоїв у Чечні. І сказав, що 
він, як і колишній президент 
Югославії Мілошевич, колись 
обов’язково постане перед міжна-
родним судом і буде тяжко пока-
раний за свої злочини проти на-
родів Північного Кавказу.

Після цього проти мене по-
рушили справу, я отримав пові-
стку з’явитися до слідчого. Зна-
ючи радянсько-російську сис-
тему судочинства, до Росії не 
поїхав, а попросив посвідку на 
проживання в Америці. Пізніше 
здобув і громадянство Сполуче-
них Штатів. Російське громадян-
ство мені залишили, але віді-

РПЦ ВПеВНеНО ЗАйНяЛА 
НіШУ, ЩО НАЛеЖАЛА В 
РАДяНСьКі чАСи КОМПАРТіЇ
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Повну версію 
інтерв’ю 

читайте тут 
http://tyzhden.

ua/World/29770 

ОСНОВНі 
МеМУАРи
«Прощай, Лу-
бянка! (XX век 
глазами очевид-
цев)». 

«Первое главное 
управление. Мои 
32 года в раз-
ведке и шпио-
наже против За-
пада»
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брали звання, усі нагороди, пен-
сію й засудили до 15 років 
позбавлення волі. Держава США 
надає мені тепер захист і мож-
ливість їздити по всьому світу.

У. Т.: чи вірите ви, що в Росії 
коли-небудь можлива справжня 
демократія? 

– Демократія – дивлячись що 
мати на увазі. Російська демокра-
тія навіть не наближається до за-
хідної, хоча та має свої особли-
вості. У РФ є лише її формальні 
ознаки: наявність багатопартій-
ної системи, вибори президента 
тощо, але, на мій погляд, це про-
сто маніпуляції громадською 
думкою. По суті, чекісти знову 
тримають у руках країну. Цей 
процес здається незворотнім, 
але, сподіваюся, прогрес колись 
усе ж таки буде, бо підростає нове 
покоління, яке необов’язково 
прив’язане до традицій радян-
ського чекістського минулого.

Молодь сьогодні може вчи-
тися там, де хоче, є й фінансові 
можливості: стипендії, гранти, 
вільні поїздки тощо. Отримання 
досить об’єктивної інформації 
формує уми молодих людей, і я 
думаю, що вони змінять об-
личчя Росії, зроблять її членом 
демократичної спільноти. При-
хід до влади Путіна – це тимча-
совий поворот в історії.

У. Т.: яку розвідку ви вважаєте 
найкращою у світі?

– Я не можу назвати якусь 
конкретну розвідку найкращою. 
Тому що в певні періоди історії ан-
глійська була дуже якісною, не ка-
жучи вже про американську. Ра-
дянська дуже серйозна й успішна, 
а ось сьогоднішня російська – це, 
власне кажучи, уламки минулого. 
Історія з тамтешніми нелегалами 
на чолі з пані Чапмен, яких зааре-
штували в Нью-Йорку, сміховин-
 на. Адже, зважаючи на повідом-
лення преси, одним із основних 
завдань цієї групи було влашту-
вати свою людину в Держдепар-
тамент США. Я працював у роз-
відці багато десятиліть, іноді нам 
таланило, зокрема й щодо остан-
нього, але для цього не потрібно 
утримувати стовпище нероб у 
Нью-Йорку, які розтрачували дер-
жавні кошти й створювали загрозу 
людям. Є простіші й дешевші спо-
соби проникнення та отримання 
з Держдепартаменту потрібної  
інформації. А те, що сталося, я 
вважаю депрофесіоналізацією ро-

сійської розвідки. Хоча в Кремлі 
дівчину Чапмен обіймали й цілу-
вали, але це, як кажуть, добра міна 
при поганій грі.

У. Т.: чи правда, що нині на пер-
ший план виходить промислове 
і наукове шпигунство?

– Скажімо, на один із пер-
ших. Що стосується РФ, то про-
мислове, економічне шпигун-
ство стане для служби зовніш-
ньої розвідки першочерговим 
завданням. Щоб вирішувати 
питання модернізації російської 
промисловості самого «Скол-
ково» недостатньо. Потрібен по-
шук інформації про конку-
рентні технології, комп’ютерні 
розробки, інакше Росія оста-
точно відстане від Заходу й Ки-
таю. Ці секрети доцільніше 
придбати, використовуючи по-
тенціал розвідки. За наявності 
в країні таких колосальних фі-
нансів, зосереджених у руках 
відносно вузького кола бізнес-
менів, набагато легше купити 
нові технології через підставні 
компанії в Європі, ніж інвесту-
вати у свою науку.

ЖеРТВи РОСійСьКиХ 
СПеЦСЛУЖБ 
У. Т.: Після вбивства Алєксандра 
Літвінєнка ви сказали, що «ФСБ 
гірша, ніж гестапо». Про що 
йдеться? 

– Я, можливо, й не дуже добре 
знаю історію гестапо, але впевне-
ний, що до застосування таких 
витончених засобів убивства, як 
радіоактивний полоній, у нього 
не доходило. Треба віддати на-
лежне англійським слідчим, яким 
спало на думку перевірити наяв-
ність радіоактивних речовин. Літ-
вінєнко став жертвою, бо часто 
був нестриманий у своїх оцінках 
Путіна. Я ніколи з ним особисто 
не зустрічався, але ми часто роз-
мовляли по телефону, обговорю-
вали поточні справи, він мені да-
вав посилання на свої статті в ін-
тернеті, й одна з них була такою 
гострою щодо Путіна, що, думаю, 
той не стерпів.

У. Т.: чи вважаєте ви, як і Літві-
нєнко, що вибухи житлових бу-
динків у Москві, котрі слугували 
приводом для вторгнення до 
чечні, були спланованою ак-
цією російських спецслужб?

– Важко повірити, щоб на 
таку акцію пішли чеченці. 
Можу зрозуміти, якби підірвали 

якийсь державний заклад або 
щось на Красній площі – в 
цьому був би якийсь символіч-
ний жест. А тут зруйнувати бу-
динки в не багатому районі 
міста, вбити людей – схоже на 
цілеспрямовану спробу викли-
кати в суспільстві негатив щодо 
чеченців. Це зробили ті, хто був 
зацікавлений у війні на Кав-
казі.

У. Т.: Ви маєте на увазі ФСБ?
– Так, звичайно. Там були 

різні люди. Держдума дору-
чила розслідувати вибухи Юрію 
Щекочихіну, видатному росій-
ському громадському діячеві. 
То був мій хороший друг, його 
смерть також дивна. Усе це дуже 
схоже на те, що трапилося із 
Алєксандром Літвінєнком. На-
віть симптоми подібні: у Юри 
випало все волосся, він 12 днів 
був у комі. У цих справах є 
спільне, про що я публічно за-
являв. Сєрґєй Юшенков, член 
тієї самої комісії з розсліду-
вання вибухів, був застрелений 
біля власної квартири. Цей лан-
цюжок красномовно свідчить 
про характер нинішнього ре-
жиму. Всіх, хто намагався роз-
слідувати справу, вже немає в 
живих.

У. Т.: чи є реальна небезпека 
для вашого життя? 

– Можу навести цитату з не-
давньої книжки Роберта Ерін-
джера, в якій один із колишніх 
високопоставлених співробіт-
ників КДБ каже про мене: «Жив 
би він у Європі, давно вже мерт-
вий був би. Але в США це 
складно зробити». Саша Літві-
нєнко загинув у Великій Брита-
нії. Однак за всю історію Сполу-
чених Штатів на їхній території 
не загинув жоден радянський 
чи російський, як казали колись 
«неповерненець». Організація 
роботи служб безпеки тут по-
ставлена на такий рівень, що 
цього просто не може статися. 
Це не докір службам безпеки 
європейських держав, а статис-
тика. Справа Літвінєнка вельми 
красномовно свідчить про мож-
ливі ситуації, але одна з форм 
мого захисту полягає в тому, що 
я веду публічне життя: багато 
виступаю на радіо й телеба-
ченні, в різних державних і гро-
мадських організаціях. Відкри-
тий спосіб життя – це частина 
моєї безпеки. 

БіОГРАФічНА НОТА
1987–1989 роки – 
курирував контр-
розвідувальне за-
безпечення АН і 
Міністерства 
електронної про-
мисловості СРСР.
1989 рік – від-
правлений у від-
ставку. 
1990 рік – викри-
ває діяльність 
КДБ. Позбавле-
ний усіх 22 дер-
жавних нагород, 
звання генерал-
майора, знака 
«Почесний спів-
робітник держ-
безпеки», персо-
нальної пенсії. 
Після спроби дер-
жавного перево-
роту в серпні 1991 
року Ґорбачов 
повернув Калу-
ґіну звання, наго-
роди, пенсію.
1990 рік – вий-
шов із КПРС, брав 
участь в установ-
чому з’їзді «Де-
мократической 
России», обраний 
нардепом СРСР. 
1995 рік – виїхав 
на роботу до США.
2002 рік – за 
«державну 
зраду» заочно  
засуджений до  
15 років позбав-
лення волі, знову 
втратив військове 
звання, всі дер-
жавні нагороди 
СРСР тощо. 
2003 рік – отри-
мав американське 
громадянство. 
Професор амери-
канського Центру 
з вивчення про-
блем розвідки і 
контррозвідки. 
Займається гро-
мадською, викла-
дацькою та публі-
цистичною діяль-
ністю.
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Т
рирічна каденція ниніш-
нього французького посла 
добігла кінця, тож Париж 
нині визначається з кан-

дидатурою його наступника. 
Оскільки про агреман та вірчі 
грамоти ще не йдеться, можна 
оцінювати події лише в умов-
ному способі. Поза тим, вибір 
кандидатури та критерії до неї 
не позбавлені повчального 
сенсу.

«Якщо МЗС зупиниться са-
 ме на Алені Ремі, можна при-
пустити з великою часткою ві-
рогідності, що звич  ка дивитися 
на Київ крізь призму Москви 
повертається до вжитку, – вва-
жає один з адміністраторів 
французького дипломатичного 
відомства, який не побажав 
бути названим. – Пан Ремі двічі 
працював у Росії. Першого 
разу – ще за СРСР, вдруге – вже 
за Путіна. Це зовсім не означає, 
ніби сам дипломат перебуває 
під російським шармом. Може 
бути й навпаки. Та правомірно 
було б зауважити: нинішні 
очільники французької дипло-
матії вважають, що для того, 
аби зрозуміти Київ, досить до-
бре знати політичну практику 
Москви».

Непрямим аргументом на 
користь такого припущення 
може слугувати очевидне по-
силення російського вектора в 
зарубіжній політиці Франції. 
Чи, точніше, в зовнішньоеко-
номічному напрямі. «Саркозі 
не бачить у росіянах перспек-
тивного політичного парт-
нера, – пояснює економічний 
журналіст Рено Ребарді. – У 
політичній площині вони ці-
каві лише відносним впливом 
на Іран та повітряним коридо-
ром до Афганістану. Інша 

справа – економіка. Тут вели-   
кі французькі підприємства 
праг  нуть будь-що обіграти 
німців у боротьбі за російські 
ринки».

Renault та EDF, Gaz de France 
та Vinci, Alstom та EADS активно 
домагаються співпраці з росія-
нами. «Не шукай у цьому глибо-
кої політичної стратегії, – ра-
дить французький банкір, який 
майже 10 років відпрацював у 
Москві. – Її нема. Є бажання в 
умовах світової кризи за раху-
нок платоспроможної держави 
створити робочі місця для 
французьких фахівців. Ми волі-
ємо, аби російські нафтодолари 
вкладали у вигідні для нас про-
екти».

Навесні Ніколя Саркозі, 
який обіцяв під час своєї прези-
дентської кампанії «вимогливо 
ставитися до Росії», призначив 

до Москви свого спеціаль  - 
ного представника Жан-П’єра 
Тома. Так, ніби не досить офі-
ційного посольства та числен-
них приватних лобістів. «Жодна 
країна, навіть Сполучені Штати, 
ніяких президентських уповно-
важених не мають», – зазначив 
знайомий адміністратор МЗС.

Завдання пана Тома – зо-
всім не нагляд за правами лю-
дини. Його функція – просу-
вання французького бізнесу. 
Ніби нічого надзвичайного. Але 

додаткові потужності в ексклю-
зивному режимі – промовиста 
деталь до характеристики ни-
нішнього стану відносин Па-
рижа й Москви.

Цими днями Жан-П’єр Тома 
заявив у одному з інтерв’ю 
пресі РФ, що «Росія може най-
ближчим часом не лише при-
стати до спільного економіч-
ного простору з Євросоюзом, а 
й вступити в ЄС, і зробити це 
раніше за Україну й Туреч-
чину». У цьому самому тексті 
спеціальний представник 
французького президента за-
кликав росіян «об’єднатися в 
економічному й геополітич-
ному протистоянні США, Кита-
єві та Індії». Нібито нічого та-
кого стосовно Штатів Саркозі 
офіційно не проголошував...

Саме формат майбутніх від-
носин України з ЄС стане першим 
великим головним болем нового 
посла. Незалежно від того, буде 
то Ален Ремі чи хтось інший. Не 
лише Париж, а й Брюссель, Лон-
дон, Берлін, інші європейські 
столиці нині вагаються стосовно 
тактики переговорів із Києвом у 
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перспективі грудневого саміту 
«Україна–ЄС».

Частина політиків схиля-
ється до того, щоб таки підпи-
сати угоду про асоціацію, і вже 
потім, у межах нового договору, 
вимагати від вітчизняної сто-
рони дотримання демократич-
них стандартів.

Інша позиція полягає в 
тому, щоб відтермінувати під-
писання документа, доки 
Юлію Тимошенко та Юрія Лу-
ценка буде випущено на волю 
під підписку про невиїзд. 
«Якою є реальна пропорція 
прибічників радикального та 
поміркованого підходу, вка-
зати важко, – пояснює чинов-
ник МЗС. – Одне є певним: рі-
шення ще не узгоджене, три-
вають дискусії».

Також рано робити висно-
вки, наскільки тези, виголо-
шені спеціальним представни-
ком французького президента 
в Росії, відповідають політич-
ній лінії Парижа. «Ці заяви 
можуть бути проявом стан-
дартної дипломатичної улес-
ливості, – вважає знайомий 

банкір. – Чого не зробиш, аби 
отримати замовлення! Прозо-
рих тендерів у Росії не буде ще 
довго».

Врешті, навіть перспектива 
ймовірного повернення москов-
ської призми в погляді на 
Київ, – не більше, ніж сумна за-
кономірність. Українці самі 
собі обрали президента, який 
слухняно підписав Харківські 
угоди. Самі дозволили йому 
проголосити позаблоковість і 
фактично відмовитись від курсу 
на кандидатство в НАТО. Отож 
сьогодні мирно спостерігаємо, 
як перспектива побудови право-
вої держави у нас віддаляється 
за хмарні обрії. То чого ж диву-
ватися реакції іноземних полі-
тиків?

Якщо Франція підшукує на 
посаду посла в Україні людину, 
яка добре знає насамперед Ро-
сію, а не Польщу або Угорщину, 
це означає одне: Київ нікого не 
надурив своїми заявами про 
«європейські пріоритети». За-
хідні політики-прагматики ро-
блять висновки з того, що ба-
чать на власні очі. 



Т
ой, кому вдалося повністю 
поринути у відпочинок, по 
закінченні відпустки пере-
жив справжній шок. Сві-

това економіка в набагато гір-
шому стані, ніж кілька тижнів 
тому. Темпи зростання і в Аме-
риці, і в Європі різко впали. На-
віть економічні гіганти третього 
світу дещо принишкли. Курси 
акцій на світових біржах від по-
чатку липня опустилися при-
близно на 15%. Різко знизилась 
упевненість споживача.

Усе це змусило по-новому 
оцінити перспективи зростання, 
особливо у багатих країнах – і 
картина вимальовується невтіш-
 на. Прогнози на 2012 рік вияви-
лися нікудишніми. Обабіч Ат-
лантики стрімко підвищилися 
шанси повторної рецесії.

2008-го світову економіку 
врятував від депресії сміливий і 
злагоджений план підтримки 
банків та боротьби з економіч-
ним спадом за допомогою фіс-
кальних і грошових стимулів. 
Сьогодні від сміливості й сліду 

не лишилося (криза єврозони – 
наочний приклад того, як полі-
тики діють запізно й роблять за-
мало). Узгодженості – жодної. І 
якщо є якась спільна тема в за-
ходах, вона неправильна: у всіх 
багатих країнах політики не ба-
чать довготермінової перспек-
тиви режиму суворої економії, 
тобто урізування бюджету, що 
лише збільшує ризик нової ре-
цесії.

Так не обов’язково має бути. 
Діючи в дусі 2008 року, світові 
лідери могли прийняти узго-
джену стратегію, щоб сприяти 
зростанню. Тут виділяються 
два пріоритети. По-перше, пе-
регляд фіскальної і (в деяких 
місцях) монетарної політики. 
По-друге, радикальне впрова-
дження реформ із пріоритетом 
пропозиції, від вільної торгівлі 
до різкого зменшення бюрокра-
тизму.

Урегулювання фіскальної по    -
літики не означає просто бі льше 
стимулювання «по чайній ложці 
на день». Суть полягає в тому, 

щоб уже зараз упровадити більше 
реформ, які згодом покращать 
державні фінанси, а не різко на-
тискати на гальма сьогодні.

Америці така зміна потрібна 
як нікому іншому. Ця країна 
фактично нічого не зробила для 
вирішення проблеми із серед-
ньотерміновим дефіцитом, але в 
межах тих рішень, що вже при-
йняті, наступного року в ній пе-
редбачено найбільше «затягу-
вання пасків» на незначний тер-
мін серед усіх великих багатих 
держав. Це було б невдалим ви-
бором, навіть якби допомогло. 
За слабкого стану економіки 
таке рішення бачиться позбав-
леним здорового глузду. Але це 
можна ще поправити. «Суперко-
мітет» Конгресу, перед яким по-
ставлено завдання скоротити 
10-річний дефіцит у межах не-
щодавно прийнятого закону про 
обмеження державного боргу, 
міг би ухвалити пакет більш рі-
шучих заходів щодо скорочення 
соціальних виплат і змін в опо-
даткуванні, а Барак Обама з рес-

як уникнути подвійної рецесії
Багатим країнам слід менше тиснути на економіку й серйозно 
подбати про зростання
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публіканцями – полегшити ко-
роткотермінові обмеження, про-
довживши тимчасове скоро  чен- 
ня податку на фонд заробітної 
плати й підтримавши видатки 
на будівництво шляхів, ремонт 
шкіл тощо.

Фіскальна політика Європи 
теж потребує перегляду. Велика 
Британія, яка зменшує свою фі-
нансову уразливість добре про-
думаним планом суворої еконо-
мії, може підкоригувати темпи 
запровадження цього плану на-
ступного року, але не через від-
мову від обмеження витрат, а 
пом’якшенням його дії податко-
вими стимулами для інвестицій. 
Вражені кризою країни єврозони 
під тиском Німеччини й ринків 
облігацій намагаються якомога 
швидше скоротити дефіцит бю-
джету. Але урок Італії та Іспанії 
вчить, що ринки облігацій реагу-
ють на здатність економіки до 
зростання не менше, ніж на об-
сяг дефіциту. Це означає перене-
сення пріоритетів на фіскальні 
реформи, які сприяють зрос-
танню, як-от підвищення пенсій-
ного віку. Також зрозуміло, що не 
варто гнатися за швидкими пере-
твореннями. Греції набагато ко-
риснішою буде продумана схема 
приватизації, аніж «пожежний» 
розпродаж для отримання готів-
кових коштів.

Зоні євро потрібна і зміна 
монетарної політики. Європей-
ський центральний банк має 
особливу позицію. Він одно-
часно і скріплює єдину валюту 
(через скуповування італійських 
та іспанських облігацій), і утруд-
нює коригування фінансової по-
літики цих країн, підіймаючи 
короткотермінові відсоткові 
ставки. Це нонсенс. ЄЦБ пови-
нен дати своїм переобтяженим 
борговими зобо в’язаннями чле-
нам простір для маневру. У часи 
режиму суворої фінансової еко-
номії (навіть якщо мова просто 
про коригування курсу) необ-
хідні послаблення монетарної 
політики, як це чудово проде-
монстрував Англійський банк. 
Зокрема, центральні фінуста-
нови це могли б зробити без 
утрати завойованої за роки до-
віри, звернувши більше уваги на 
траєкторію номінального ВВП, а 
не просто на інфляцію. Оче-
видно, це означало б погодитися 
подеколи на сплески цін.

Серйозний план зростання 
повинен також включати спіль  ну 
лінію реформ для збільшення 
продуктивності. Заходи на 
кшталт усунення бар’єрів для 
торгівлі або надлишкової зарегу-
льованості (саме про такі плани 
минулого тижня оголосила адмі-
ністрація Обами), виявляться до-

речні скрізь. Інші пріоритети за-
лежатимуть від конкретної дер-
жави. Америці потрібно обновити 
програми професійної підго-
товки, а багатьом європейським 
країнам – відкрити доступ до 
окремих захищених від конку-
ренції професій і відійти від над-
міру ретельного планування. Ор-
ганізація економічного спів-
робітництва та розвитку, «мозко-
вий центр» багатих країн, який 
вимірює цю «структурну закля-
клість», міг би координувати зу-
силля, спрямовані на її пожвав-
лення.

Такий порядок денний не 
змінить перспектив багатих 
країн. Відновлення все одно буде 
ненадійним і повільним. Але це 
набагато кращий план для уник-
нення рецесії та застою, аніж той 
«вінегрет», який пропонують 
сьогодні. Настав час змінювати 
курс. 
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Аналітики Goldman Sachs Group Inc (одного 
з найбільших банків світу) вважають, що 
Україну та Туреччину очікують найбільші 
неприємності (поміж держав Центральної 
та Східної Європи, Близького Сходу, Аф-
рики) у разі подальшої ескалації глобальної 
економічної кризи. Проблеми в нас іден-
тичні: великі дефіцити торговельних балан-
сів. При цьому, на думку аналітиків, нашій 
країні загрожує ще й зволікання з отриман-
ням кредиту МВФ. Остання оцінка дуже 
дискусійна. Структура зовнішніх боргів 
Української держави і ризики тенденції їх 
подальшого збільшення були докладно 
проаналізовані в Тижні, № 31/2011 р.). Пев-
ною мірою має рацію прем’єр Микола Аза-
ров, який наголошує, що черговий транш 
від МВФ «зараз не потрібний». Акцент саме 
на «зараз».  
Але ж справжня проблема полягає в тому, 
що, за офіційними даними, у першому пів-
річчі 2011-го дефіцит зовнішньої торгівлі 
України становив $2,37 млрд (кумулятивний 
річний показник збільшився до $5,51 млрд). І 
з огляду на наявні макроекономічні тенден-
ції важелів для корегування цього тренду не 
вбачається: ми експортуємо переважно про-
дукцію металургії та хімії (на яку, з одного 
боку, немає стабільного попиту, а з іншого – 
виробництво якої пов’язане зі споживанням 
і залежністю від дедалі дорожчих імпортних 

енергоносіїв). Ось як оцінюють тенденцію 
аналітики НБУ: «Сповільнення зростання сві-
тової економіки в другому кварталі на тлі ви-
сокого внутрішнього попиту (підвищення ре-
альної заробітної плати за п’ять місяців 
2011-го – 9,6%) зумовило розширення роз-
риву між річними темпами збільшення ім-
порту та експорту товарів (відповідно 51,7% 
та 35,9%)». Уявна можливість обійтися без 
допомоги МВФ, таким чином, виправдана 
лише частково, оскільки не має під собою 
стійкого економічного підґрунтя. До речі, за-
раз уряду вдається покривати дефіцит торго-
вельного балансу, зокрема, за рахунок 
отримання коштів від приватизації ВАТ «Ук-
ртелеком» (у травні надійшло $830 млн і 
можна припустити, що аналогічні суми над-
ходять щомісяця), але ж це джерело, по-
перше, дуже обмежене. По-друге, хто ві-
зьметься спрогнозувати, яким виявиться тор-
говельний баланс за підсумками, м’яко 
кажучи, непростих газових переговорів із 
РФ? Отже, мав рацію і голова НБУ Сергій Ар-
бузов, який у червні в доволі різкій формі пу-
блічно звинуватив керівників уряду у зриві 
співпраці з МВФ. 
«Як можна говорити, що в нас усе добре, 
коли у світі все валиться?.. Такі заяви створю-
ють враження, що влада не володіє ситуа-
цією і тільки підсилює атмосферу тривоги», 
– вважає незалежний експерт, екс-заступник 

голови Нацбанку Сергій Яременко. І «атмос-
фера тривоги», до речі, частково пов’язана 
зі ще одним неприємним (але, що цікаво, 
загальносвітовим в умовах кризи) трендом: 
штучним нарощуванням грошової маси за 
рахунок емісії та продажу ОВДП. Лише впро-
довж 2010 року обсяг облігацій внутрішньої 
державної позики України зріс майже вдвічі 
– з 71 млрд до 136,2 млрд грн. Побіжний ана-
ліз свідчить, що основними донорами уряду 
виявилися НБУ (обсяг ОВДП у його розпоря-
дженні збільшився в 2010-му з 42,4 млрд до 
64,2 млрд грн) і банки (з 19,3 млрд до 53,8 
млрд грн), переважно державні. Доклад-
ніше про цю тенденцію – в одному з най-
ближчих чисел Тижня.
Є питання і щодо якості золотовалютних ре-
зервів Нацбанку: Всеукраїнський центр 
сприяння підприємницькій діяльності звер-
нувся до нього з вимогою оприлюднити де-
тальну структуру золотовалютних резервів 
України, оскільки в експертних колах давно 
циркулює інформація про те, що левова 
їхня частка (близько $21 млрд з $37,8 млрд) 
нині зберігається в неліквідних цінних па-
перах американських інвестиційних банків 
Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch і 
Morgan Stanley та іпотечних фондів Fannie 
Mae і Freddie Mac, які стали жертвами 
останньої фінансової кризи.

Олександр Крамар
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К
аддафі програв. Певний 
час він може десь перехо-
вуватися, продовжуючи 
кровопролиття й агонію 

свого режиму. Але це мало що 
змінить.

Приреченість колишнього 
диктатора пов’язана не з тим, що 
його витіснили зі столиці, ка-
жуть, на південь. Військовий 
чинник важливий, але не вирі-
шальний. Каддафі позбавлений 
ресурсів. Насамперед грошей. 
Його рахунки в банках світу за-
блоковані, великої кількості го-
тівки немає і не може бути за ви-
значенням. Із кожним пострі-
лом, із кожною ракетою його 
бойовий потенціал меншає. 
Тому зараз і в найближчому 
май  бутньому можна розрахову-
вати хіба що на фанатизм бійців 
елітної бригади й теоретично на 
своє плем’я в місті Сірт.

Нехай опозиціонери й схильні 
перебільшувати свої успіхи, але 
полковнику ніхто не пише, навіть 
його найліпший друг Уґо Чавес. 
Вождь Джамахірії опинився в ла-
біринті, з якого немає виходу. 
Його покинули більш чи менш 
впливові прибічники, декотрі ге-
нерали визнали за краще припи-
нити опір в обмін на спокійне 
життя. Так було в Іраку, Тунісі та 
Єгипті. Понад те, атаку повстан-
ців на комплекс «Баб-аль-Азізія» 
очолювали військовослужбовці 
загонів спецпризначення ОАЕ й 
Катару, повідомила лондонська 
газета The Evening Standard. За 
словами одного з їхніх офіцерів, 
«це справа арабська, тож пра-
вильно, що арабські союзники 
прийшли на допомогу лівійцям».

Нібито час здаватись, але 
диктатор продовжує безнадійну 
боротьбу. Причин такої ірраціо-
нальної поведінки кілька, зупи-
нимося на двох, як нам бачиться, 
найімовірніших.

По-перше, так діє більшість 
авторитарних лідерів за ниніш-
ньої Арабської весни. Мубарак 

залишився в Єгипті, попри те, що 
найближче оточення посилено 
виштовхувало його в еміграцію. 
Президент Ємену Салех після по-
ранення був змушений їхати до 
Саудівської Аравії, але поки що 
не відмовився від влади. Асад у 
Сирії веде чимдалі жорстокішу 

боротьбу зі своїми супротивни-
ками. Річ не тільки в жаданні 
влади. Картинки натовпів, що 
радісно вітають своїх вождів, ви-
кликали в них ілюзію, ніби під-
дані, як і досі, вірні й люблять їх, 
а проблеми створюють купки 
екстремістів і найманців ворожих 

ЧАСИ 
ЗМІНЮЮТЬСЯ. 
На зображення 
колись 
усемогутнього 
диктатора 
тепер вішають 
мішок  
зі сміттям

Лівійська недомовка
Головні проблеми в супротивників Каддафі виникнуть після 
остаточної перемоги
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держав. Варто показати силу – і 
прихильні громадяни виметуть 
їх із рідної землі. До того ж у 
цьому повсякчас переконує най-
ближче оточення. Дивно, але що 
багатолюднішими стають демон-
страції протесту, зростає кіль-
кість озброєних супротивників, 
їхня консолідація, що більше 
з’являється неконтрольованих 
територій, то дужче зміцнюється 
впевненість диктаторів у тому, 
ніби все вони роблять правильно. 
І чужа доля їх ні в чому не пере-
конує, навпаки, додає непохит-
ності в думці, що все це не про 
них.

По-друге, Каддафі загнаний 
у кут. Після видачі ордера Між-
народного кримінального суду 
йому елементарно нікуди поді-
тися. Навіть найкращі друзі тричі 
подумають, перш ніж дозволити 
йому прибути в ту чи ту країну. 
Можна без кінця-краю прокли-
нати американський імперіалізм, 
як це щодня робить той-таки Уґо 
Чавес, але нафта з Венесуели 
надходить за нелюбі долари саме 
туди, у США. І лідерові Каракаса 
зовсім не кортить потрапити під 
дію міжнародних санкцій. І так 
із будь-якою країною, і ніхто нія-
ких гарантій не дасть. Радован 
Караджич був певен, що його не 
чіпатимуть після вимушено-
добровільної відставки; можна 
лише уявити його розчарування, 
коли все обернулося багаторіч-
ним розшуком і неминучим аре-
штом. Отож Каддафі бороти-
меться до кінця й детективна іс-
торія з його затриманням 
продовжиться на ще якийсь час.

Уже нині світ зайнятий 
двома вкрай важливими про-
блемами. Як розвиватимуться 
події всередині сил, що перемо-
гли, і хто виграв від падіння 
Каддафі.

Щодо першого запитання до-
сить багато песимізму. Згадують 
Ірак і те, що серед опозиціонерів 
нема єдності. Бракувало навіть 
єдиного військового команду-
вання, і декотрі загони діяли від-
окремлено. А з огляду на пле-
мінну структуру Лівії багато хто 
передбачає тривале громадян-
ське протистояння, за висловом 
Томаса Гоббса, bellum omnium 
contra omnes – війну всіх проти 
всіх. До цього слід додати відсут-
ність досвіду політичного керу-
вання в демократичних умовах, 
слабкість державних інститутів 
тощо.

Поза сумнівом, певні ризики 
небажаного сценарію є, але їх не 
слід переоцінювати. Перший – 
це можливість приходу до влади 
екстремістів, наприклад «Аль-
Каїди». Серед супротивників 
Каддафі справді існують іслам-
ські радикали, але вони не є про-
відною силою. Їм не потрібна 
держава – хіба що територія як 
плацдарм для дальшого поши-
рення своєї експансії. Як це від-
бувається в Афганістані, на Пів-
нічному Кавказі в Росії. Лівійська 
опозиція прагне до нормальних 
відносин із міжнародним співто-
вариством, підтримку якого вона 
дістала. Тому радикали, якщо і 
спробують прорватися до керма, 
швидше за все будуть відкинуті, і 
Захід у цьому стане першим і го-
ловним помічником.

Другий ризик – можливий 
розпад країни, яка 1951 року 
здобула незалежність як феде-
рація трьох територій – Тріпо-
літанії, Кіренаїки й Феццану на 
півдні. Про відокремлення 
останнього, пустельної землі з 
нечисленними містечками-
оазами, говорити зайве. З Кіре-
наїкою, яка була центром опо-
зиції режимові Каддафі, певні 
проблеми є. Там завжди ревно 
ставилися до Тріполітанії. Але 
таке регіональне суперництво 
притаманне багатьом країнам. 
Однак Перехідна національна 
рада від самого початку висту-
пала як орган усієї країни, не 
висуваючи жодної сепаратист-
ської програми. Зазначимо, що 

в релігійному відношенні Лівія, 
на відміну, скажімо, від Іраку й 
Сирії, доволі однорідна. За весь 
час існування незалежної дер-
жави серйозного сепаратист-
ського ру ху помічено не було. 
Не видно його проявів і в про-
цесі боротьби з Каддафі.

І ще один чинник. Головне 
багатство країни – вуглеводні. 
Але щоб одержувати дохід від 
них, має бути територіальна єд-
ність. Нафту й газ добувають 
углибині країни, трубопроводи 
повинні справно функціонувати й 
доправити чорне рідке золото до 
узбережжя на перегінні заводи, а 
від них у порти з терміналами. 

Якщо країна розпадеться, то з 
нею зруйнується й увесь цей тех-
нологічний ланцюжок. У цьому 
ніхто не зацікавлений. Ітися може 
тільки про якусь зміну розподілу 
доходів. Але це предмет торгівлі й 
домовленостей.

Тепер про те, хто виграв. 
Представник лівійської держав-
ної нафтової компанії AGOCO 
Абдельджаліл Маюф заявив 
агентству Bloomberg, що в «Тат-
нефти» й «Газпромнефти», які 
раніше працювали в Джамахі-
рії, можуть виникнути про-
блеми за нової влади. «У нас є 
деякі політичні запитання до 
Росії, Китаю та Бразилії», – по-
відомив він, давши потім зрозу-
міти, що має на увазі голосу-
вання за резолюцію 1973 Ради 
Безпеки ООН від 17 березня 
2011 року (застосування санкцій 
проти Каддафі), під час якого ці 
країни утрималися. Затим 
представник повстанців Ахмед 
Джехані, який відповідає за від-
новлення інфраструктури в Лі-
вії, сказав: «Питання про ану-
лювання будь-яких конт рактів 
не стоїть».

Більшість експертів упевнені, 
що насправді російським компа-
ніям доведеться підраховувати 
втрати. Головний науковий спів-
робітник Інституту сходознав-
ства Російської академії наук 
Владімір Ісаєв заявив газеті «Ве-
домости», що нова лівійська 
влада двоїстої позиції Росії не за-
буде. Водночас міністр закордон-
них справ Італії Франко Фраттіні 
повідомив, що з Національною 
перехідною радою Лівії вже до-
сягнуто домовленості про збере-
ження всіх раніших контрактів 
та укладення нових. Аналогічні 
перемовини провів і президент 
Франції Саркозі. Отож Москві 
уже явно вказали на те, що вона 
не там вибрала в потрібний мо-
мент друзів. Хоча відновлення 
нафтової інфраструктури забере 
певний (і чималий) час, та все-
таки в цьому питанні Захід, воче-
видь, обійшов Росію. Кремль роз-
плачується за своє прагнення 
триматися золотої серединки. 
Зрештою, це цілком відповідає 
інстинктам правлячої російської 
еліти, яка перебуває в полоні ан-
тиамериканських, точніше анти-
західних забобонів. І це призво-
дить до такої політики, внаслідок 
якої втрати ростуть, а намагання 
повернути вплив на арабський 
світ приречені. 

Від  

$80 
млрд  

до  
$150 
млрд 
зберігається  

на державних  
рахунках Лівії  
за кордоном

КАДДАФі ПОЗБАВЛеНий 
РеСУРСіВ.  
НАСАМПеРеД ГРОШей

Наразі лівійський 
уряд має  

доступ лише до  

$200 
млн  
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У 
той час як будівельники починають ремон-
тувати спалені магазини й розгромлені 
склади, а судді зачитують довжелезні ви-
роки арештованим за масові заворушення, 

мародерство і вандалізм, Велика Британія взя-
лася за болючий аналіз чотирьох безумних серп-
невих днів. Чому погроми поширювалися так 
швидко? Чому поліція не зреагувала раніше? Як 
ці події пояснюють мораль, світогляд і розчару-

вання молодого покоління британців? І на-
скільки на все це вплинули расові відмінності й 
неспроможність меншин цілковито інтегрува-

тися в мультикультурне британське суспільство?
Мусульманська меншина Британії, яка налічує 
близько 1,8 млн осіб, дуже непокоїть уряд країни 
в останнє десятиліття, надто після вибухів у лон-
донській підземці, влаштованих чотирма моло-
дими мусульманами, уродженцями Британії в 
липні 2005 року. Численні офіційні звіти й опиту-
вання малюють похмуру картину. Британські му-
сульмани, здебільшого іммігранти з Пакистану, 
Бангладеш і Близького Сходу, бідніші, не такі 
освічені, поміж них вищий рівень безробіття, і 
вони почуваються відчуженішими від решти на-
селення, ніж будь-яка інша етнічна чи ще якась 
меншина. Вони незмірно менш успішні, ніж ви-
хідці з Індії. Останні переважно не є мусульма-
нами, мають хорошу освіту й стають підприєм-
цями, які належать до середнього класу.
Перед мусульманами в 
британському суспіль-
стві постає кілька про-
блем. По-перше, всі 
вони різного похо-
дження (на відміну від 
Франції, де мусульмани 
переважно походять із Північної Африки, або 
від Німеччини, де поміж них переважають 
турки). Тож британська мусульманська громада 
роздроблена на ворожі етнічні групи без єдиного 
керівництва. Урядові важко визначитися, з якою 
саме вести переговори про важливі для мусуль-
ман проблеми. Кожна група – пакистанці, бан-
гладешці, араби тощо – хоче показати себе най-
щирішими мусульманами і намагається перевер-
шити інших в екстремістській риториці, щоб 
довести свою правовірність і набожність.
Друга проблема – це те, що британським мечетям 
бракує освічених лідерів. Багато імамів – іммі-
гранти з пакистанських сіл із поганим знанням 
англійської і без найменшого уявлення про захід-
ний спосіб життя. Як наслідок – вони не знахо-
дять спільної мови з підлітками-мусульманами з 
міст, а натомість лише проповідують джихад і 
традиційні консервативні погляди, щоб переко-
нати їх бути добрими мусульманами. Оскільки 

мусульманські підлітки не вживають спиртного, 
вони рідко спілкуються зі своїми білими одноліт-
ками. Вечорами не ходять у паби. Дівчатам не до-
зволяється спілкуватися з немусульманами.
Після вибухів у лондонському метро уряд сер-
йозно взявся за обмеження екстремістської ідео-
логії. Пропаганда насильства стала криміналь-
ним злочином, жорстких заходів було вжито щодо 
імамів, які вихваляли «Аль-Каїду» й тероризм. 
Уряд заборонив видавати візи мусульманським 
священнослужителям, які не розмовляють ан-
глійською, а також виділив кошти для поміркова-
них релігійних лідерів, які мають переконувати 
місцеві громади вірян бути законослухняними 
громадянами.
Мине ще чимало часу, доки більша частина білої 
громади перестане ставитися до мусульман із 
підо зрою. Гучні викриття проповідників-
екстремістів, страх перед «Аль-Каїдою», зв’язки з 
тренувальними таборами бойовиків у Пакистані 
й політичні заворушення в арабському та мусуль-
манському світі – все це загострило упередження 
проти мусульман у Великій Британії. Їхню зако-
нослухняність поставлено під сумнів. Є побою-
вання, що вони не поділяють цінностей більшості, 
таких як терпимість, демократія і права жінок. 
Мусульман-британців вважають більш відда-
ними іншим мусульманським державам, ніж са-
мій Великій Британії. Ісламофобія, на яку так 

нарікають останні, – 
справжня загроза нор-
мальному, гармоній-
ному співжиттю в сус-
пільстві.
Водночас вражає, як 
багато представників 

етнічних меншин досягають успіху, влади і 
впливу в британському суспільстві. З-поміж 

членів парламенту є мусульмани, чорношкірі та 
індійці. Те саме можна сказати про міністрів, суд-
дів, акторів, хірургів, директорів компаній, радіо- 
та телеведучих, дипломатів. Іноземці, особливо зі 
Східної Європи, де імміграція – ще нове і гостре 
питання, часто дивуються Великій Британії, на-
самперед Лондону, які стали справжнім етнічним 
плавильним казаном. У тамтешній підземці 
можна зустріти пасажирів з усіх кінців світу. А 
крайні праві «білі» партії з расистськими закли-
ками зазнали нищівної поразки на останніх міс-
цевих і загальнонаціональних виборах. 
Проте для цілковитої інтеграції знадобиться не 
одне покоління. Погроми засвідчили, що сьогодні 
молодь переважно хвилюють не расові проблеми, 
а бідність, безробіття і брак перспектив. Це 
справді непокоїть британців будь-якого кольору 
шкіри. 

чужі з-поміж чужих

МОЛОДь ПеРеВАЖНО 
ХВиЛЮЮТь Не РАСОВі 
ПРОБЛеМи, А БіДНіСТь
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Мусульманські громади у Великій Британії найбільш відчужені 
від британського соціуму й найбідніші 
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Л
іза Ракочі оселилася в 
Північному Лондоні в се-
редині 2000-х. Вона при-
їхала із Кракова вивчати 

англійську в надії заробляти на 
життя прибиранням. Усе йшло 
добре, аж поки економічна криза 
вдарила по її доти заможних 
клієнтах. Знайти роботу було 
дедалі важче, оскільки родини 
із середніми доходами почали 
менше витрачати на прибираль-
ниць та покоївок. Певний час 
вона перебивалася миттям туа-
летів на вокзалах, і цього виста-
чало на оплату курсів. Затим 
зводити кінці з кінцями допома-
гала сестра, яка працювала вчи-
телькою в Польщі. Але напри-
кінці минулого року Ракочі на-
бридло зносити всі незгоди 
іммігрантського життя, і вона 
вирушила додому.

Типовий випадок, здається. 
Справді, після краху багато ім-
мігрантів повернулися в рідні 
краї. Як і слід було чекати, чи-
мало потенційних емігрантів 
так нікуди й не вирушили – або 
через те, що виїзд за кордон уже 
не здавався вартим усіх зусиль, 
або тому, що імміграційні за-
кони в багатьох державах посу-
ворішали.

Але все-таки в аеропорту Ра-
кочі цілком могла зустріти мо-
лодого британця з квитком до 
Шанхая, китайського програ-
міста на шляху до Канади або 
робітника-португальця, який 
прямував до багатої на нафту 
Норвегії. Рецесія не зупинила 
міграції повністю, а швидше на-
креслила інші маршрути й ви-
значила інші пункти призна-
чення. Ніколи раніше (принай-
мні в новітній історії) карта 
глобальної міграції ще не була 
така строката й мінлива.

Лібералізація закордонних 
поїздок по закінченні холодної 
війни, західний економічний бум 
2000-х і швидке зростання рин-
ків у країнах, що розвиваються, – 

усе це сприяло новій хвилі мігра-
ції, аж до початку економічної 
кризи. Але з ростом безробіття 
уряди стали більше прислуха-
тися до аргументів проти іммі-
грації, яка може лягти важким 
тягарем на соціальні програми й 
перешкоджати працевлашту-
ванню корінного населення.

Візьмімо для прикладу Ве-
лику Британію, де уряд запрова-
див обмеження на імміграцію 
для осіб із-поза Євросоюзу. 
Прем’єр-міністр Девід Кемерон 
заявив, що мета цього кроку – 
зменшення припливу неквалі-
фікованих кадрів. Система оці-
нювання за балами (points 
system) повинна виявити іммі-
грантів, які будуть найцінніші 
для економіки. На додачу поси-
ляться обмеження щодо сту-
дентських віз. 

Можливо, Британія зайшла 
на цьому шляху далі, ніж інші,  
але вона тут не одна. Молоді де-
мократії Східної Європи, як-от 
Польща, випробовують схеми 
для обмеження в’їзду в країну. 
Уряд Данії нещодавно до певної 
міри поновив прикордонний 
контроль, незважаючи на Шен-
генську угоду, яка дозволяє віль-
ний перетин рубежів між 23 із 
27 країн Євросоюзу. 

Іспанія, Данія і Японія – це 
країни, які надали нового зна-
чення фразі pay as you go (іді-
ома, що означає «жити відпо-

відно до доходів»; тут гра слів, 
буквальний зміст: «Заплатимо, 
коли ти поїдеш». – Ред.), вони 
компенсують витрати тим ро-
бітникам, які погоджуються по-
вернутися до своєї батьківщини. 
Ефект від таких заходів поки 
що незначний. На квітень 
2010 року в Іспанії з пропозиції 
скористалися лише 11 400 іммі-
грантів. 

Інші уряди, яким бракує рі-
шучості вжити заходів стосовно 
конкретних етнічних меншин 
або соціальних груп, спробу-
вали оживити «буферну тео-
рію»: мігранти повертаються 
додому під час економічного 
спаду, звільняючи робочі місця 
для корінного населення й та-
ким чином відіграючи роль 
«кризового амортизатора». Для 
посилення «ефекту буфера» Ав-
стралія обмежила в себе кіль-
кість віз для кваліфікованих 
працівників. Малайзія більш-
менш припинила видавати до-
зволи на працевлаштування 
2009-го.

Але емпіричні засади «бу-
ферної теорії», здається, недо-
статньо міцні. Нещодавні дослі-
дження британського центру 
Policy Network показують, що 
розвиток безробіття й доходи на-
селення дуже незначним чином 
впливають на приплив іммі-
грантів. Дані трьох попередніх 
спадів у економіці країни свід-

Їдемо далі
Після глобальної 
економічної кризи  
міграція стала іншою,  
але вона триває
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чать, що із зростом безробіття 
імміграція зменшується, однак 
лише на короткий час. Згодом 
вона знову набирає обертів, 
часто ще до того, як з’являться 
перші ознаки покращання в еко-
номіці. Так само лише на певний 
час зростає число іммігрантів, 
які повертаються додому. Пере-
важно це ті, хто й не планував 
залишатися надовше.

Та все-таки загальна картина 
свідчить про зменшення мігра-
ції. Аналітичний центр Органі-
зації економічного співробітни-
цтва та розвитку (ОЕСР) заявляє, 
що приплив іммігрантів у дер-
жавах – членах цієї спілки 
2009 року зменшився на 9%. 
Свіжі дані за країнами дають 
змогу припустити, що спад мі-
грації спостерігався і 2010-го. 
Але якщо копнýти глибше, то 
все куди складніше. У часи бан-
ківського й будівельного буму 
особливо привабливий вигляд 
мала Ірландія. Але 2009-го 
сальдо міграції в цій республіці 
було негативне. Зараз там най-
вищий показник виїзду з країни, 
починаючи від 1989 року.

Австралія – справжній маг-
ніт для китайської молоді, яка 
2010-го становила найбільшу 
групу іммігрантів. Дедалі попу-
лярнішою стає Швеція. А ось із 
Греції, яка страждає від непри-
вабливого поєднання фінансо-
вих проблем, режиму суворої 

економії та безробіття, виру-
шила нова хвиля емігрантів, го-
ловно до США й Канади. Що сто-
сується Іспанії, то британці й 
німці із середніми доходами вже 
не дивляться на Сонячний Берег 
як на ідеальне місце прожи-
вання для пенсіонерів.

«Кругова» міграція, коли 
люди переселяються з одного 
місця на інше, набирає обертів, 
як і «транзитна», коли особа 
спочатку приїжджає з Китаю, 
скажімо, до Канади, а потім 
уже далі до США. Аналітики з 
ОЕСР підрахували, що принай-
мні 19% мігрантів, які прибули 
до Америки на початку тре-
тього тисячоліття, через п’ять 
років перебазувалися до інших 
країн. Така міграція також по-
ширена серед вихідців з Аф-
рики й Азії. Своєю чергою, єв-
ропейці зазвичай недовго меш-
кають за кордоном.

«Уявлення про міграцію як 
переселення на постійне місце 
проживання в одному напрямку 
вже застаріло. У більшості ви-
падків це тимчасове явище, і час 
вже визнати цей факт, обговорю-
ючи проблеми імміграції», – 
стверджує Філіпп Леґрен, аналі-
тик із відповідних питань і автор 
щойно виданої книжки 
«Aftershock», у якій розглянуто 
зміни в економіці після краху 
фінансової системи.

Деякі країни вже починають 
це розуміти. Зберігаючи сувору 
риторику, політики вже вносять 
корективи у попередні рішення, 
прийняті з метою обмеження 
імміграції. Німеччина, попри 
давні наполягання на тому, що 
вона не є «іммігрантською краї-
ною», тишком-нишком таки 
збільшила квоти для прийому 
кваліфікованих переселенців. 
Швеція лібералізувала систему 
дозволів на працевлаштування.

Ще більша інтрига – це те, 
що Америка й Китай починають 
мінятися ролями. США завжди 
були для іммігрантів найбіль-
шим магнітом. Але суворіші за-
ходи безпеки для відвернення 
терактів і тяжка рецесія змінили 
ситуацію. Скоротилася як неле-
гальна, так і легальна іммігра-
ція. 

У свою чергу, випускники-
іноземці дедалі частіше залиша-
ють Америку після того, як здо-
будуть певні навички та ква лі -
фікацію. Інколи це циклічний 
процес, вони можуть повертатися, 

коли економіка на підйомі. Але за 
нинішніх умов щодень частіше 
зустрінеш азіата з американським 
дипломом, який мандрує влашто-
вуватися на роботу деінде.

Якщо Сполучені Штати втра-
чають флер привабливості, то 
Китай, навпаки, стає бажаним 
місцем працевлаштування для 
молоді. За даними тамтешньої 
статистики, в Шанхаї торік було 
143 тис. іноземців з посвідками 
на проживання. До цього числа 
не належать тисячі відвідувачів 
із Заходу з туристичними візами 
та нелегалів з інших країн Азії. 
Список переселенців до Китаю 
очолюють південні корейці 
(121 тис. осіб), за ними йдуть 
американці (71 тис.) і японці 
(66 тис.). 

Китайський бум, як і діяль-
ність КНР в Африці, дедалі час-
тіше заохочує жителів конти-
ненту шукати кращої долі в Під-
небесній. Близько 100 тис. із них 
осіли в Гуанчжоу. До речі, пере-
селенці з Африки – не єдині, хто 
опинився в цьому шумному місті 
на півдні країни. Одне нещо-
давнє наукове дослідження вия-
вило п’ять різних житлових зон, 
де зосереджені іммігранти. Аф-
риканські торгівці й корейці, на-
приклад, живуть у тісних квар-
талах. Робітники з Франції та 
Індії – здебільшого в багатопо-
верхівках. Успішні іммігранти з 
Близького Сходу й Західної Аф-
рики мають обійстя із власними 
садами.

Можливо, це початок вели-
кого переселення на Схід. Мо-
лодь із вишів щораз частіше 
обирає Південну Корею та Япо-
нію. «Багато студентів-іноземців 
залишаються в країні, де навча-
лися», – каже Мадлен Сампшен, 
дослідниця з Інституту мігра-
ційної політики у Вашингтоні. 
Вона вважає, що ця тенденція 
посилить міграцію між азій-
ськими державами.

На думку Сампшен, міграції 
не загрожує зникнення через на-
слідки економічної кризи, вона 
все ще залишається «практич-
ним довготерміновим капітало-
вкладенням для багатьох лю-
дей». Хоча труднощі можуть 
гнати переселенців до нових 
місць, вони не підривають у них 
бажання переїжджати в пошуках 
кращого життя. Це добра звістка. 
Мігранти не стали причиною 
економічної кризи, але можуть 
допомогти її подолати. 
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Філіпп Леґрен, 
автор книжки 
«Aftershock»:
«Уявлення про 
міграцію як 
переселення на 
постійне місце 
проживання  
в одному 
напрямку вже 
застаріло.  
У більшості 
випадків це 
тимчасове 
явище, і час вже 
визнати цей 
факт, 
обговорюючи 
проблеми 
імміграції»
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В
иступаючи 2005 року перед 
випускниками Стенфорд-
ського університету, гене-
ральний директор Apple 

Стів Джобс порадив слухачам не 
застрягати в догмах, а знаходити 
в собі сміливість прислухатися 
до свого серця й інтуїції. «Зали-
шайтеся голодними. Залишай-
теся навіженими», – сказав він 
на закінчення. За власною по-
радою Джобс, який пішов із по-
сади керівника компанії 24 серп-
 ня, зробив несподіваний крок 
1997-го: повернувся, щоб очолити 
Apple, і перетворив її з клубка 
проблем і потенційного бан-
крута на світового лідера, який 
значною мірою формує обличчя 
індустрії високих технологій.

Жоден інший керівник у наш 
час настільки не уособлював своєї 
компанії і не впливав на неї так 
сильно, як це робив Джобс. Тож 
його рішення звільнитися з по-
сади генерального директора не 
могло не викликати запитання: 
чи залишиться Apple такою са-
мою голодною і шалено успішною 
без свого підприємливого маестро 
на чолі. Інші гіганти у світі висо-
ких технологій спускалися на 
кілька сходинок униз після того, 
як утрачали своїх іконічних керів-
ників. Microsoft щосили намага-
ється віднайти власний щасливий 
талісман від того самого часу, як 
Білл Ґейтс покинув пост генди-
ректора в січні 2000-го. Чи спіт-
кає схожа доля й Apple?

Є кілька причин, через котрі 
такий розвиток подій малоймо-
вірний. По-перше, компанія мала 
достатньо часу підготуватися 
до цього моменту. Джобс уже 
кілька разів раніше відходив від 
безпосереднього щоденного ке-
рівництва Apple – після операції 
2004 року. Щоразу обов’язки 
шефа перебирав на себе Тім Кук, 
головний операційний директор 
Apple.

Це дало змогу Кукові, який 
тепер очолює компанію після 
Джобса, спробувати себе в ролі 

керівника, а раді директорів 
Apple показало його в дії. Що-
разу під керівництвом Кука ме-
ханізм Apple працював злаго-
джено, як швейцарський годин-
ник, і прибутки були забезпечені. 
Він закрив майже всі виробничі 
потужності Apple, прийшовши 
на роботу в компанію напри-
кінці 1990-х, і переніс більшу 
частину виробництва до Азії. 
Оголошуючи про його підви-
щення, рада директорів Apple 
зазначила, що Кук проявив 
«надзвичайний талант і розсуд-
ливість у всьому, хоч би чим за-
ймався».

На користь компанії працює 
також надзвичайно відданий і 
мотивований колектив. Інтернет-
спільнота для обміну інформа-
цією про вакансії та кар’єрні 
можливості Glassdoor проводить 
опитування майже тисячі пра-
цівників Apple. Більшість із них у 
захваті від своєї фірми взагалі й 
від впливу Джобса на її діяль-
ність зокрема. В одному пості ко-
лишнього шефа «яблучників» 
навіть названо «Томасом Едісо-
ном нашого століття». Пол 
Саффо з фінансово-аналітичної 
компанії Discern Analytics вва-
жає, що така глибока відданість 
означає: навіть із відходом 
Джобса від керування співробіт-
ники запитуватимуть себе, коли 
доведеться приймати якісь рі-
шення: «А що в цьому випадку 
зробив би Стів?» (Звісно, поста-
вити питання легше, ніж угадати 
відповідь).

Додаткова причина для 
оптимізму – це те, що Джобс не 
зовсім сходить зі сцени. Він обі-
йме нову для себе посаду голови 
ради директорів Apple і зможе 
впливати на ухвалення важли-
вих рішень іще певний час, 
якщо дозволить здоров’я. На 
кілька років наперед Apple має 
чітко визначений асортимент 
розробок, що теж обнадіює. За 
небагато тижнів компанія по-
каже останню версію надзви-
чайно успішного iPhone, а на 
початку наступного року очіку-

МіНіСТР МАГіЇ іДе У ВіДСТАВКУ
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НАДЗВичАйНО ВіДДАНий 
і МОТиВОВАНий КОЛеКТиВ
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ють запуску у виробництво но-
вого iPad.

Але Apple – це не лише сума 
всіх девайсів, котрі вона продає, 
хоч би який солідний вони мали 
вигляд. Їх «родзинка» ще й в ін-
теграції з програмним забезпе-
ченням та сервісами на зразок 
онлайнового контент-магазину 
iTunes і нещодавно запропоно-
ваного сервісу зберігання даних 
iCloud. Отже, створюється те, 
що технарі люблять називати 
«екосистемою», і це стало на-
стільки популярним, що інші 
компанії просто змушені пра-
цювати над такими можливос-
тями. Google, уже тривалий час 
провідний розробник програм-
ного забезпечення, недавно від-
дав $12,5 млрд за Motorola 
Mobility, щоб мати доступ до що 
її смартфонів, планшетів та ін-
ших пристроїв. Amazon, яка 
веде потужний бізнес у царині 
хмарних технологій (програмне 
забезпечення надається корис-
тувачеві як інтернет-сервіс, а 
вся інформація постійно збері-
гається на серверах у мережі), 
уже планує випуск власного 
планшетного комп’ю тера – кон-
курента «яблучному» iPad.

Добра новина для інвесторів 
Apple: фірма отримала потужний 
поштовх для змагань за першість 
на нововідкритому ІТ-ринку за-
вдяки Джобсові, чиє бачення 
майбутнього сформувалось упро-
довж тривалої бурхливої кар’єри. 
Ставши співзасновником Apple 
разом зі Стівом Возняком у 
1970-х, він започаткував світ пер-
сональних комп’ютерів наступ-
ного десятиліття. Через інтриги 
в раді директорів його усунули  
з керівництва 1985-го.

Тоді Джобс прислухався до 
свого внутрішнього голосу і 
взявся за створення компанії 

Pixar – кіностудії, яка спеціалі-
зувалася на комп’ютерній ані-
мації. Вона випустила низку хі-
тів, від «Історії іграшок» до «У 
пошуках Немо».

Джобс повернувся в Apple на 
посаду консультанта 1996-го, 
коли там переживали скрутні 
часи. Через рік його призначили 
тимчасовим виконувачем 
обов’язків генерального дирек-
тора. Коли Майкла Делла, керів-
ника компанії-конкурента, запи-
тали тоді, що краще Джобсові 
зробити з Apple, той щиро запро-
понував просто закрити її.

Джобс пораду проігнорував 
і натомість повів свою компанію 
шляхом найбільших тріумфів. 
Серед них – створення ПК iMac, 
що дало змогу оживити ком-
п’ютерний бізнес «яблучників», 
який занепадав, і розробка пле-
єра iPod, котрий, зрештою, змі-
нив усю музичну індустрію. 
Але настільки ж важливим було 
й те, чого в Apple НЕ робили. 
Чарльз Ґолвін із дослідницької 
компанії Forrester сказав, що 
одним із найбільших талантів 
Джобса було вміння вирішити, 
за які проекти не братися.

Наприклад, ходили чутки, 
що інженери з Apple наполягали 
на створенні планшетного 
комп’ютера вже на початку ни-
нішнього десятиліття. Джобс не 
звертав на їхні прохання жодної 
уваги, а натомість наказав зосе-
редити зусилля на створенні 
смартфона. В результаті з’явився 
iPhone, який змінив іще один 
ринок і досі справно приносить 
гроші. У творчому казані Apple 
завжди киплять ідеї. Але вміння 
вибрати потрібну з них у потріб-
ний час – рідкість. У Джобса 
воно є. Акціонерам Apple дове-
деться сподіватися, що це не 
чуже й Кукові. 
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2
 вересня 1945 року украї-
нець Кузьма Дерев’янко  
на борту американського 
авіаносця «Міссурі» від 

імені країни-переможниці СРСР 
фактично поставив крапку у 
Другій світовій війні – Японія 
визнала свою поразку. Перед 
тим, 19 серпня, ще один наш 
земляк Іван Артеменко при-
йняв капітуляцію 700-тисячної 
Квантунської армії. Понад 
650 тис. її солдатів та офіцерів 
не зі своєї волі опинилися в Си-
біру, Казахстані, Грузії, а також  
в Україні, де відбували довгі 

роки ув’язнення в Харківській, 
До нецькій, Луганській, Дніпро-
петровській, Запорізькій облас-
тях. За попередніми підрахун-
ками, на нашій території пере- 
бувало до 10 тис. японських 
військових від 1946 до 1956 року, 
а деякі, може, й до значно пізні-
ших часів.

СТАЛіНСьКА ТАЄМНиЦя
За даними, досяжними авторові 
цих рядків, у землі України зна-
йшли спокій до тисячі солдатів 
та офіцерів Квантунської армії. 
Без могил, без табличок, без 

атрибутів усопших, а вони ж бо 
насамперед громадяни Країни 
Вранішнього Сонця й воїни ім-
ператора Хірохіто. «Чому ж такі 
неточні дані? Адже минуло вже 
понад 60 років від тих часів», – 
постає запитання. Це пояснити 
просто. Радянські й українські 
архівні чиновники довгі роки 
пильно і старанно вберігали й 
уберігають досі розкриття цієї 
теми. Вони завжди вважали, що 
звичайні громадяни не в змозі 
розібратися в складних перипе-
тіях історії своєї країни само-
тужки.

Подзвін Квантуну
По закінченні Другої світової війни на території України перебували 
на примусових роботах тисячі інтернованих солдатів та офіцерів 
японської армії

Автор:  
Семен 

Заворотнов

Подробиці цих 
подій відображено 

в книжці 
С. Заворотнова і 

Я. Чопенка 
«Японская 

подводная лодка» 
в степях Украины» 

(Харків, 2009).

ХАРКІВСЬКА В’ЯЗНИЦЯ №1. 
За цими мурами перебували 

полонені японські офіцери, 
1949 рік
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66 років тому Іосіф Сталін і 
Лаврєнтій Бєрія засекретили 
інформацію про інтернованих 
в УРСР японських солдатів та 
офіцерів, а чиновники незалеж-
ної України досі з великою ста-
ранністю неухильно виконують 
вказівки радянських вождів. 
Дотепер архівні документи віт-
чизняного МВС щодо більш ніж 
півтора десятка таборів Управ-
ління у справах військовополо-
нених та інтернованих (УПВІ), 
де перебували японські солдати 
й офіцери, засекречені й на-
дійно сховані від учених як на-
ших, так і японських. Ось із та-
ким багажем чиновники, в чи-
єму розпорядженні відповідні 
фонди, збираються вступати до 
Євросоюзу й боротися за сво-
боду слова та інформації.

Тому ця засекречена й неві-
дома тема для японців набуває 
найбільшої актуальності. Це їх-
ній національний біль і незаго-
єна рана. Досі вони не можуть 
знайти понад 15 тис. своїх спів-
вітчизників, «дивно зниклих» у 
спецтаборах і спецтюрмах НКВС 
та МДБ від 1946 до 1956 року на 
території Радянського Союзу й 
України зокрема. 1995-го офі-
ційне Токіо порушувало пи-
тання про ексгумацію останків 
солдатів та офіцерів Квантун-
ської армії на території України 
та їх перепоховання, однак не-
зрозуміло, чому цього не ста-
лося.

ТяГЛОВА СиЛА
Радянському Союзові була необ-
хідна дармова робоча сила під 
час відновлення індустріальної 
бази вугільних шахт Донбасу та 
інших об’єктів промисловості, 
розташованих на території 
України. Саме тому частину 
японських військових переки-
нули із Сибіру й Далекого Сходу 
до п’яти найбільш індустріаль-
них областей нашої країни.

На Харківщині вони перебу-
вали в таборах УПВІ №149, 401, 
412, 415. Управління містилося 
в обласному центрі, а табірні 
відділки діяли й безпосередньо 
в місті, й по всій області; згодом 
вони з’явилися також на Донеч-
чині й Луганщині. Їх налічува-
лися цілі сотні. На Дніпропе-
тровщині інтернованих японців 
утримували в таборах (табірних 
управліннях) №315, 417, 460. На 
Луганщині – №125, 144, 256, 
470. У Запорізькій області – 

№100. В Донецькій – №217, 242, 
280, 474.

Харчуванням їх забезпечу-
вали за нормами тилових під-
розділів частин Червоної армії. 
Згідно з наказом №001117/0013 
від 28 вересня 1945 року нар-
кома внутрішніх справ СРСР та 
начальника тилу Червоної ар-
мії, солдати й унтер-офіцери 
японської армії одержували на 
добу 300 г рису, 100 г риби та 
50 г м’яса. Офіцери одержували 
папіроси як додаток до продо-
вольчого пайка. І це тоді, як у 
голодні повоєнні роки жителі 
України, особливо на селі, мо-
гли тільки мріяти, щоб з’їсти за 
день таку порцію.

Однак норми харчування 
перебували в прямій залеж-
ності від виконуваних невіль-
никами виробничих планів. 
Принципу соціалізму «хто не 
працює, той не їсть» дотриму-
валися строго. Японські солдати 
й офіцери переважно трудилися 
на будівництві й ремонті стра-
тегічних трас: Харків – Москва, 
Харків – Київ, Харків – Сімфе-
рополь, Харків – Ростов, на ме-
талургійних заводах і шахтах 
Донбасу й навіть на цілком та-
ємних заводах та об’єктах.

«ЛеДАРі й ВУЗьКООКі»
Ставлення цивільного насе-
лення до японців було лояльне. 
Чимало цікавих фактів роз-
повіли люди похилого віку, 
останні свідки тих далеких по-
дій. Ось як описує зустріч з од-
ним із свідків власкор «Комсо-
мольской правды» в Харко  ві  
Тетяна Костенко (8 травня 
2007 року): «Більш як через пів-
століття знайти очевидців тих 
подій непросто. У Чугуєві живе 
жінка, яка по війні працювала в 
місцевому райвиконкомі. Сьо-
годні їй 84 роки, але вона від-
мінно пам’ятає, як на окраїні 
міста вперше з’яви лися схожі 
на татар полонені.

– Я жила на окраїні, і дорога 
до Ростова проходила саме повз 
нас. Спочатку її переорали, по-
тім навезли землі, а вслід за 
тим з’явились полонені – німці 
та японці, – згадує Євгенія Во-
ропаєва. – Їх розмістили в ко-
лишньому Покровському со-
борі: німців по один бік, японців 
по другий.

Полонені між собою не дру-
жили. Німці називали япон- 
ців вузькоокими, а ті їх леда-
рями. Зате матом лаялися по-
російськи й ті, й ті. Навчились, 

ДО Речі
У березні цього року було створено Українсько-японський культурний центр. Основним напря-
мом комплексного дослідження проблеми є виявлення найширшого діапазону архівних дже-
рел. Більшість таких документів за темою зберігається в РФ, а саме в Москві й Подольську, де 
розміщені Російський державний військовий архів (РДВА) та Центральний архів Міністерства 
оборони (ЦАМО). Є підстави припускати, що серед похованих в Україні сотень, а то й тисяч япон-
ських солдатів та офіцерів були особи, чимало яких рідні нині живе у Японії, США, Європі та ін-
ших куточках світу. Поміж неї можуть бути:
члени імператорського двору та монаршої родини Японії;
депутати парламенту Японії;
члени уряду Японії;
члени давніх самурайських і вельможних родів Японії;
власники та керівники найбільших світових компаній.

ЄВГЕНІЯ 
ВОРОПАЄВА. 
Останній 
свідок 
експлуатації 
полонених 
японців

ІВАН ПІЛЬНИК. 
Він полонив 
генерала 
радіорозвідки 
Каматцу

ПЕРЕМОЖЦІ. 
Радянські 

генерали після 
капітуляції 

Квантунської 
армії, 1945 рік
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ДОВіДКА
Квантунська армія – головне сухопутне угруповання Ім-
ператорських збройних сил Японії під час Другої світо-
вої війни. Сформована 1931 року на базі гарнізону Кван-
тунської області (втраченої Росією 1905 року). В 1931–
1932 роках окупувала Маньчжурію в Китаї, після чого 
було створено маріонеткову державу Маньчжоу-Го. 
1938 року особовий склад становив 200 тис., 1940-го – 
400 тис. 1939-го вперше зіткнулася з радянськими вій-
ськами на річці Халхін-Гол. Під час Другої світової чи-
сельність Квантунської армії досягнула 
1 млн 200 тис. бійців. У серпні 1945-го вона під команду-
ванням Отодзо Ямади в ході Маньчжурської операції 
збройних сил СРСР утратила вбитими 84 тис. осіб, 
600 тис. потрапило в полон. 2 вересня 1945 року Японія 
підписала Акт капітуляції.

певно, доки йшли через весь 
Союз. Місцева влада охоче ви-
користовувала безплатну робо-
 чу силу. Євгенія Андріївна зга-
дує, як відбирала з табору япон-
ців на прокладання телефон  - 
ного кабеля до будівлі райви- 
конкому.

– Я приносила комендантові 
табору папірець із зазначенням, 
скільки осіб потрібно. Він виді-
ляв людей, а я їх забирала й су-
проводжувала до місця роботи. 
Жестами показувала, що треба 
взяти заступи й копати. Втекти 
ніхто не намагався, їх добре 
охороняли.

Місцевим жителям підхо-
дити до полонених було не до-
зволено. А тим – категорично 
заборонено просити продукти.

Адже японців годували 
краще, ніж харчувалися ми. 
Навіть рис видавали. А в нас 
усе за картками: утриманцям – 
300 г хліба, службовцям – 500. 
Люди голодували, – зітхає 
пенсіонерка, – але ставилися 
до полонених японців спо-
кійно. Це ж бо люд підневіль-
ний, солдати, яким наказали 
воювати. Таке саме ставлення 
було й до німців.

Військовополонені пробули 
в Чугуєві від 1946 до 1947 року. 
Потім їх перевезли до міста Ізю-
 ма Харківської області. Де хо-
вали тих, хто не пережив зими, 
Євгенія Андріївна не знає.

– Одного разу я проходила 
повз японців, які укладали ас-
фальт, – розповідає вона, – 
кілька людей мішали у величез-

ній діжці киплячу смолу. Ма-
буть, одному запаморочилося в 
голові, й він упав просто в неї, 
тільки задиміло. Це я бачила на 
власні очі»...

БеЗ ПРАВА НА МОГиЛУ
Попри те, що ставлення адміні-
страції таборів ДУПВІ й насе-
лення до інтернованих япон-
ських солдатів та офіцерів було 
лояльним, смертність серед них 
залишалася високою. Тільки в 
спецгоспіталі №3006 міста 
Дружківки на Донеччині їх по-
мерло 110 осіб, а працювали 
вони більш ніж у 30 населених 
пунктах УРСР. За припущен-
ням, у землі Східної України 
спочиває близько 1 тис. забу-
тих воїнів Країни Вранішнього 
Сонця. Досі так достеменно й не 
встановлено, скільки японських 
солдатів та офіцерів перебувало 
на території республіки в пово-
єнні роки, коли останній боєць 
Квантунської армії покинув 
нашу землю, скільки з них було 
розстріляно і скільки залиши-
лось тут на постійне прожи-
вання.

У Російському державному 
військовому архіві, розташова-
ному в Москві на вулиці Адмі-
рала Макарова, 29, є документ, 
що, на перший погляд, не стано-
вить інтересу. Це опис обліко-
вих справ на військовополоне-
них та інтернованих, засудже-
них військовими трибуналами 
за 1941–1961 роки. Ветерани зга-
дують, що тільки в Харкові було 
розстріляно понад 200 офіцерів 

КОЗАК ІЗ 
САМУРАЄМ. 
Спільна 
українсько-
японська 
нагорода для 
дослідників 
проблеми

ВІДПИСКА. 
Невиконана обіцянка харківської 

влади сприяти процесу ексгумації 
та перепоховань японців, 1995 рік

Квантунської армії і серед них 
колишній начальник її радіо-
розвідки генерал-лейтенант Ка-
матцу.

Слід зазначити, що ця про-
блема порушена в Україні 
вперше автором та групою вче-
них Інституту сходознавства і 
міжнародних відносин «Хар-
ківський колегіум». Після по-
перед нього дослідження теми 
актуальнішає питання прове-
дення масштабної, цілеспрямо-
ваної і ретельно спланованої 
роботи. Тільки комплексне ви-
вчення цієї проблеми зможе 
розкрити, а точніше закрити 
скорботну сторінку історії нині 
двох дружніх держав – України 
та Японії. Є в нашій країні при-
ведені до європейських стан-
дартів цвинтарі для німецьких, 
польських солдатів, військових 
інших націй та національнос-
тей. Але немає тільки япон-
ських, де спокійно cпочивали б 
тіла воїнів армії імператора Хі-
рохіто...  
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Полювання на «кукушек»

У
країна після закінчення 
Другої світової війни не 
вийшла із воєнного стану: 
до кінця 1940-х років на її 

західних теренах точилася бо-
ротьба УПА проти червоного 
окупанта. Часом навіть світлини 
не здатні передати атмосферу 
того часу, а тим більше настрої та 
почуття. Утім, по обидва боки ба-
рикад були люди з властивими 
їм емоціями. Ними вони намага-
лися ділитися з рідними та 
близькими.

ДеРЖАВА У ПіДПіЛЛі
За роки широкого визвольного 
руху Української повстанської ар-
мії було створено фактично про-
тотип держави: військо, запілля, 
служба безпеки, медична опіка. 
Тож станом на 1945 рік не збира-
лися здаватися на милість пере-
можцям кілька десятків тисяч 
українців. Радянські військово-
службовці, більшість із яких мрі-
яли видряпатися з війни додому, 
опинилися на новій – неоголо-

шеній. Досягнення радянськими 
діячами кінцевої мети – зни-
щення визвольного руху та уми-
ротворення українців – розтя-
глося на невизначений термін. 
На запитання «скільки ще вою-
вати?» не мали відповіді навіть 
генерали. 

За таких умов психічні та 
моральні якості військовослуж-
бовців зазнають помітних змін. 
Ворога не видно. Він ніде і вод-
ночас усюди. Місцеве населення 
не змінює свого ставлення до 
окупантів так швидко, як би 
цього хотілося. Єдиним дієвим 
інструментом управління зали-
шаються репресії. Певне полег-
шення приносило спілкування 
зі співслуживцями та листу-
вання з родиною. Архів Управ-
ління контррозвідки «СМЕРШ» 
Прикарпатського військового 
ок ругу містить спец повідом-
лен ня Відділу військової цен-
зури НКДБ 4 Українського 
фронту начальнику управління 
контр розвідки «СМЕРШ» гене-

рал-лейтенанту Ковальчуку № 
00535-а від 8 серпня 1945 року 
«О действии бендеровских банд 
на територии Западной 
Украи ны». (Саме «бендеров-
ских» – через «е».)

ВТОМА ВіД «БеНДеРіВЦіВ»
Працівники НКДБ стурбовані 
великою кількістю листів вій-
ськовослужбовців своїм рідним, 
у яких описується боротьба 
українців за власну державну 
незалежність. Спостереження, 
які робили самі автори у влас-
ній кореспонденції, змушували 
військову цензуру «вживати за-
ходів» як щодо відправників, 
так і щодо одержувачів таких 
листів. Із кореспонденції стають 
зрозумілими і небажання вою-
вати, і страх, і втома, і ерозія 
моральних цінностей радян-
ських військових. Утім, поза 
межі штампів радянської про-
паганди в оцінках упівців вояки 
НКДБ-МДБ так і не спромо-
глися вийти.

Автор:  
Павло 

Подобєд

Копії документів 
архіву Управління 

контррозвідки 
«СМЕРШ» Прикар-
патського військо-
вого округу можна 

переглянути в елек-
тронному архіві 

Центру досліджень 
Визвольного руху

Енкавеесники, які воювали з УПА,  
мусили визнати системність українського 
визвольного руху та його масову  
підтримку місцевим населенням
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Полювання на «кукушек»

З прочитаного можна зробити 
такі висновки:

– Військовослужбовці чітко усві-
домлювали, що вони потрапили на 
війну.

– Головний ворог – українські 
повстанці, які борються за незалеж-
ність України.

– Населення на боці повстанців, 
усіляко їх підтримує та допомагає їм.

ВійНА ЗАСЛіПЛеНиХ
Шукаючи пояснення на запитання 
«чому вони не хочуть здаватися?», 
«скільки це триватиме?», «чому вони 
нас так ненавидять?», бійці з «бур-
жуазним націоналізмом» часто самі 
творили образ свого ворога. Він був 
доволі строкатим. Йдеться про 
«шайки» та «банды» «по 300, 400 
человек, которые нападают на воин-
ские части». Бандерівці постають пе-
ред чекістами як «обтрёпанная, обо-
рванная шайка полоумных людей». 
Водночас ці нібито пришелепкуваті, 
які вештаються у «шайках», «имеют 
свои органы власти, свою разведку и 
печать». На перший погляд, «неорга-
нізованим та диким бендеровцам» 
чомусь вдається регулярно нападати 
на місця постою військ НКВС, беручи 
полонених, і навіть на бійців, які ви-
шикувалися на плацу для збірки. 
Неадекватне та спотворене сприй-
няття дійсності, формоване політру-
ками та брехливою радянською ідео-
логією, перетворило солдатів НКДБ 
на сліпе «гарматне м’ясо», озлоблене 
на все і вся навкруги. Зрозуміти 
справжні причини боротьби УПА 
вони не змогли. 
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Тиждень про -
довжує серію пу-
блікацій про зна-
кові постаті укра-
їнської історії та 
літератури, котрі 
змушені були ви-
бирати під тис-
ком державно-
репресивного 
комуністичного 
апарату, чи про-
тестувати і заги-
нути фізично, чи 
зламатися і заги-
нути морально  
(див. Тиждень, 
№ 12 , 15, 20, 27, 
32/2011). Нині – 
рефлексії до-
вкола трагічної 
постаті  
Гелія  
Снєгірьова.

М
и звикли до того, що і 
в так звані радянські 
часи, і пізніше лю-
дина, як правило, 

живе за інерцією. У дитинстві 
та отроцтві вона отримує енер-
гетичний заряд, певне світо-
сприйняття, а потім залиша-
ється при своїх ідеологіях і сві-
тоглядних програмах до кінця 
життя. Але разом з тим є люди, 
які мали мужність і водночас 
силу, душевні та інтелекту-
альні ресурси для того, щоб 
переглянути і своє життя, і 
життя довколишнього світу: 
суспільства, країни, держави, 
хай навіть материкової цивілі-
зації. До таких належав Гелій 
Снєгірьов. 

ТВОРчіСТь У СиСТеМі 
КОНФОРМіЗМУ 
Він народився в жовтні 1927 
року в Харкові у родині літера-
тора. Охрестили його Євгеном, 
проте в дусі часу називали Ге-
лієм. Тоді суспільство захоплю-
валося повітроплаванням, аеро-
стати й дирижаблі заповнювали 
газом гелієм, тож дитині й дали 
таке доволі екзотичне ім’я. 

Гелій був чи не найвродливі-
шою людиною, яку я будь-коли 
знав. Атлет із чудовою статурою, 
спортсмен, рибалка, мисливець 
– жінки упадали коло нього. 
Олександр Довженко якось ска-
зав про наше давньослов’янське 
минуле: «Це було тоді, коли ва-
ряги ходили по селах». Таке по-
єднання слов’янського і сканди-
навського було в Снєгірьова. 
Можливо, саме згадана обста-
вина і привела до того, що він 
опинився на акторському фа-
культеті Харківського театраль-
ного. Згодом, відчувши в собі кі-
нематографічні й літературні 

можливості, прагнення, переї-
хав до Києва і врешті став голо-
вним редактором «Укркінохро-
ніки». Приблизно з 1950-х років 
почав писати, друкувався в «Лі-
тературній Україні», його при-
йняли до Спілки письменників. 
Знімав фільми про передовиків 
сільського господарства, робіт-
ників, інженерів – радянська до-
кументалістика, яку інакше, ніж 
«паркетна», назвати не можна. 
Словом, Гелій був еталонним 
представником під радянського 
середнього класу. 

І раптом 1967 року «Новый 
мир» Алєксандра Твардовского 
друкує його оповідання «На-
роди мені три сини», яке вия-
вилося одним із найсерйозні-
ших текстів в усьому громадді 
літератури, присвяченій Другій 
світовій війні. Це розповідь не-
молодої жінки-фронтовички, 
яка в юності покохала на війні 
хлопця. Той гине, а вона і далі 
його любить, прирікаючи себе 
на самотність. На кілька міся-
ців це оповідання поставило 
Гелія в авангарді тодішньої пе-

Поєдинок  
із молохом
Письменник і режисер Гелій 
Снєгірьов не зміг існувати  
в радянській підлоті й 
заплатив за свободу життям

Автор:  
Вадим 

Скуратівський
ф

о
т

о
  н

а
д

а
н

і П
.г

. с
н

є
г

ір
ь

о
в

и
м

50|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 36 (201) 2 – 8.09.2011

мИ|сПаДок



редової літератури. Пам’ятаю, 
як режисер Анатолій Ефрос хо-
тів взяти його в основу своєї 
вистави... Здавалося, працюй 
далі в літературі й відповідним 
чином продовжуй те, що розпо-
чав. 

ЗЛАМ СВіДОМОСТі 
Та майже водночас він знімає 
один із перших нелегітимних 
мітингів у Бабиному Яру, на 
якому виступив із публічною 
промовою Іван Дзюба. Внаслі-
док цього Гелій перестає бути 
головним редактором «Укр-
кінохроніки», його понижують 
до простого редактора.  

Тяжко він сприйняв події 
1968 року, адже Чехословач-
чина була якимось шансом для 
змін, певною надією. І ще той 
лютий реакційний жест київ-
ської влади 1965 року, коли по-
чалися процеси над україн-
ською інтелігенцією. Гелій це 
спостерігав, як усі інтелекту-
али, з роздратуванням, але не 
втручався. Хоча, мабуть, саме 
тоді чи не вперше капітально 
замислився: у якому ми жи-
вемо світі, у якій підлоті й що з 
нами всіма відбувається. У 
цьому йому асистував його 
старший товариш Віктор Нє-
красов, із яким Гелій прияте-
лював ще з 1950-х.

А в січні 1974-го ні сіло ні 
впало Комітет держбезпеки у 
дуже брутальній формі впро-
довж кількох днів проводить 
обшук у квартирі Віктора Нє-
красова. Гелій дізнається про 
обшук і відразу кидається до 
нього, щоб якось психологічно 
допомогти. Приходить він у роз-
пал обшуку, і кадебісти запиту-
ють: «Гелій Івановіч, а ви нє 
возражаєтє, єслі ми і у вас сде-
лаєм обиск?» 

Снєгірьов потім розповідав 
мені, що ця кавалькада кількох 
чорних «Волг», які підлетіли 
до його будинку, могла комусь 
здатися зустріччю друзів. Він 
був людиною іронічною і навіть 
уявив, що хтось із них зараз 
крикне: «Браття, хто за водя-
рою?»… Заходять усі разом до 
квартири. Гелій каже: «Робіть, 
що хочете», – лягає на диван і 
засинає. У той час його дру-
жина, поетеса Катерина Квіт-
ницька, кидає вбивчі репліки, 
хоча ризикувала вона більше за 
чоловіка: на друкарській ма-
шинці був початок вірша про її 

товариша Івана Дзюбу. Дуже 
злякалася майже 90-річна ба-
буся Марія. Вона вирішила, що 
шукають самогонний апарат, бо 
Гелій геніально гнав горілку, 
про це знав увесь Київ, а напій 
називали снєгірьовкою. Тож 
старенька сіла на скриню, де був 
змійовик, і просиділа всі п’ять 
годин, поки тривав обшук. Ось 
така вистава. 

Нічого особливого в Гелія не 
вилучили, крім його «сумнів-
ної» прози, гнівного листа Ста-
ліну радянського дипломата, 
«нєвозвращенца» Фьодора Рас-
кольнікова і магнітофонних за-
писів пісень Алєксандра Галіча. 

Може, воно й закінчилося б для 
Снєгірьова нічим, але після того 
його викликали до КДБ і за-
пропонували виступити проти 
Нєкрасова. Він відмовився. Не-
вдовзі його виключили з усіх 
Спілок: кінематографістів, пи-
сьменників, журналістів, навіть 
мисливців і, звісно, вигнали з 
«Укр кінохроніки». Тобто впро-
довж лише кількох місяців без 
будь-яких на те підстав, тільки 
тому, що він не погодився по-
рвати з Нєкрасовим, вщент 
зруйнувалася його соціальна 
біографія, він став абсолютно 
декласованим.

ВіДКРиТе ПРОТиСТОяННя 
З перших годин цього інциденту 
Гелій Снєгірьов зробив літера-
турно геніальний крок: він по-
чав дуже ретельно, скрупу-
льозно і водночас образно фіксу-

вати все, що з ним відбувалося. 
Отак з’явився його «Роман-до-
нос». Це дивовижна книжка про 
те, в яку безвихідь, у який глу-
хий кут зайшло суспільство. На 
основі брехні, терору, індивіду-
ального та колективного прини-
ження людини, на основі не-
правди про минуле й можливе 
майбутнє. Там були факти і 
тільки факти. Сотні персонажів – 
київських, московських, провін-
ційних. Близькі люди, просто 
знайомі й узагалі вся радянська 
система. Це було своєрідне поєд-
нання великих вимірів цього 
світу та існування суто індивіду-
ального. І я був у тому романі в 
найближчому оточенні спо-
чатку під власним ім’ям, а потім 
Гелій замінив його на Вален-
тина, щоб не нашкодити мені 
(бо, наприклад, приходжу там 
до Снєгірьових і кажу, що ми 
живемо у світі страшнішому, ніж 
фашистсько-нацистська дер-
жава). По суті, це роман-про-
токол нашого існування. Для 
мене він є одним із найцікаві-
ших, найхарактерніших текстів 
ХХ століття. Західна література 
такого жанру не знала, і в на-
шому суспільстві це було новим. 

Але окрім цього тексту пи-
салося й інше. Річ у тому, що  
Гелій – племінник тодішнього 
цілком офіційного письменника 
Вадима Собка. Людини загалом 
порядної в побутовому сенсі, 
але яка все життя писала тільки 
те, що було потрібно режимові. 
Собко викликав племінника і 
сказав: «Що ти робиш? Це не 
вчора почалося і не завтра за-
кінчиться. Досить пригадати 
долю моєї сестри, а твоєї матері, 
яка виступала свідком на про-
цесі СВУ». 

Гелія дуже вразила розмова, 
він питав у мене, чи мені щось 
відомо про Спілку визволення 
України. А я ще в дитинстві чув у 
тих селах, де жив, що ось тут 
учителя взяли за СВУ, а там свя-
щеника, комірника посадили чи 
просто якогось дядька, їх аре-
штовували, їх розстрілювали… 
Хоча про суть процесу нічого не 
знав, як і будь-хто в той час. 
Пам’ятали, що був якийсь націо-
нальний інцидент наприкінці 
1920-х – на початку 1930-х років. 

І ось Гелій зацікавився спо-
чатку долею своєї мами, вчи-
тельки. Була в неї підкреслена 
українська орієнтація, вона дру-
жила з братами Зеровими, коли 

У наступних 
числах Тижня 
читайте 
нариси про 
Олександра 
Довженка, 
Юрія 
Яновського 
та Григорія 
Кочура

КДБ ЗАХОДиТь  
ДО КВАРТиРи. ГеЛій КАЖе: 
«РОБіТь, ЩО ХОчеТе», – 
ЛяГАЄ НА ДиВАН і ЗАСиНАЄ

БіОГРАФічНА НОТА
Гелій Снєгірьов, український дисидент, письменник,  
кінорежисер, кіносценарист, журналіст.
1927 рік – народився в Харкові.
Закінчив Харківський театральний інститут, працював у 
Харківському академічному драматичному театрі.
1954 рік – початок літературної діяльності.
Завідував відділом публіцистики й художньої літера-
тури в газеті «Літературна Україна», працював голов-
ним редактором Української студії хронікально-
документальних фільмів. 
1966 рік – зняв документальний фільм про траурний мі-
тинг у Бабиному Яру.
1974 рік – його виключають із КПРС та творчих Спілок, 
звільняють із роботи.
1977 рік – арешт.
28 грудня 1978 року помер у Києві, похований на Бай-
ковому кладовищі.
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навчалася в школі, а потім у 
КІНО (Київський інститут на-
родної освіти, нині Київський 
національний університет імені 
Тараса Шевченка. – Ред.). І 
справді виступала свідком на 
тому процесі – її це підкосило, і 
не в останню чергу саме тому й 
померла досить молодою. 

Стенограми процесу СВУ 
були видані, але потім вилучені 
з бібліотек. Тож цей томик я взяв 
для Гелія в Григорія Кочура, а 
також звів його з професором 
Андрієм Білецьким, який про 
СВУ дещо знав від батька, акаде-
міка Олександра Білецького, ко-
трий у ту добу і до початку війни 
завжди перед сном, чекаючи на 
арешт, клав перед собою вузлик, 
у якому було 30 рублів, трохи бі-
лизни і цигарки. Потім Снєгі-
рьов уже сам почав знаходити 
людей – свідків, жертв. 

І тоді ми з ним заглянули в 
страшну безодню і побачили, 
що ніякої змови там не існувало, 
а була суто поліційно-чекістська 
провокація, але такого неймо-
вірного масштабу. Там задіяні 
не те що десятки чи сотні, а ти-
сячі функціонерів із органів, а 
жертвами стали десятки й де-
сятки тисяч ні в чому не винних 
людей. Перед нами відкрилися 
сюжети, як принижували лю-
дей, як слідчі кричали, що 
«нужно вас всєх украінцев рас-
стрєлять», як один професор, 
якого змусили під дулом нагана 
свідчити проти інших, повер-
нувшись із табору і зустрічаючи 
тих, проти кого свідчив, кла-
нявся до землі й казав: «Про-
стіть мене, люди добрі».

Для Гелія той процес став 
метонімією всієї радянської сис-
теми: ця структура не має права 
на існування, тому що люди в 
ній, по суті, не те що не існують, 
вони мертві. Так народилася 
книжка, яку спочатку назвав 
«Ненька моя рідна», а потім 
«Набої для розстрілу». Твір був 

надрукований за кордоном у ро-
сійськомовному журналі «Кон-
тинент». Він писав його і росій-
ською, і українською. Після 
нього видав на-гора кільканад-
цять своїх індивідуальних мані-
фестів, у яких оголосив радян-
ську систему не просто неспра-

ведливою, деспотичною, а гли- 
  боко й безпросвітно безпер- 
спек  тивною. 

СТРАТА
Він не був борцем, не йшов на 
барикади, він був одинак, який 
відчував усю підлоту того, що 
відбувалося навколо, і в якийсь 
момент не зміг жити в тому се-
редовищі. Гелій Іванович у часі 
розійшовся з українськими ди-
сидентами: коли він кинув ру-
кавичку режимові, більшість із 
них уже сиділа, а за тими, хто 
залишився, пильно наглядали. 

Хоча знаю, що він був пов’язаний 
із генералом Петром Григорен-
ком, з Людмілою Алєксєєвою, 
через посередників – з академі-
ком Андрєєм Сахаровим. Па-
м’ятаю, у нас була розмова-
суперечка, і я сказав, що в ни-
нішній ситуації неможливо, 
щоб Україна була незалежною, 
це треба було робити раніше. А 
він відповів, що вона таки буде 
суверенною, самостійною, бо 
колись Союз обов’язково розпа-
деться. Ось така розмова літа 
1975-го. 

А закінчилось усе це тим, що 
він демонстративно відмовився 
від радянського громадянства і 
надіслав свій паспорт Брєжнєву 
з відповідними словами. 1977 
рік – вершина відвертої право-
захисної діяльності Гелія, його 
ім’я було найпопулярнішим на 
всіх «ворожих хвилях». Про 
нього безперестанку говорили: 
спочатку Гелій Снєгірьов, а по-
тім уже академік Сахаров. Його 
долею цікавився Солженіцин, 
Нєкрасов став на його захист… 
Потім арешт, слідчий ізолятор – 
тюрма КДБ на Володимирській. 
Там Гелій тяжко захворів і пере-
бував у такому важкому стані, 
що коли йому підсунули зізна-
ння, що він не займатиметься 
більше політичною діяльністю, 
він його підписав. Помер у київ-
ській Жовтневій лікарні, куди 
його перевезли з тюрми майже 
сліпим і зовсім спаралізованим. 

Пам’ятаю, як нинішній пре-
зидент України говорив у своїх 
передвиборчих виступах: «Ми 
родом із вєлікой страни». Яку 
велич він мав на увазі – те, що 
вона вбила мільйони своїх гро-
мадян? Час виходити з підра-
дянщини. Тепер можна дізна-
тися про ту епоху рішуче все. Не 
в останню чергу і за допомогою 
біографії Гелія Івановича, його 
книжок «Роман-донос» та «На-
бої для розстрілу», всієї суми 
трагічних сюжетів довкола цієї 
дуже доброї і незвичайної лю-
дини. 

Кілька років тому на бу-
динку, де жив Гелій, почепили 
пам’ятну дошку. Думаю, що в 
Києві з’явиться і вулиця Гелія 
Снєгірьова. Та головне те, що 
людина зробила над собою 
якесь внутрішнє розумове, 
психологічне, світоглядне зу-
силля і, зрештою, попри свою 
ніби фізичну поразку, перемо-
гла. 

ЦиТАТА
«Настоящим заявлением я отказываюсь от советского 
гражданства. Такое решение я принял в те дни, когда вы 
проводите так называемое обсуждение проекта новой 
конституции. Газеты, радио, митинги орут о единодуш-
ном восторженном одобрении. В ближайшее время 
проект станет законом под всеобщее громкое «Ура!». 
Ваша конституция – ложь от начала до конца. Ложь, что 
ваше государство выражает волю и интересы народа… 
Ложь и позор ваша избирательная система, над кото-
рой потешается весь народ… Ложь и позор ваш герб, ко-
лосья для которого вы импортируете из Соединенных 
Штатов…»

З листа Гелія Снєгірьова Лєоніду Брєжнєву (1977 рік)

ВІДНАЙШОВШИ СЕБЕ.
Правда про процес СВУ 

укріпила українство 
Снєгірьова

У СВОЇХ МАНіФеСТАХ ГеЛій 
ОГОЛОСиВ РАДяНСьКУ 
СиСТеМУ БеЗПРОСВіТНО 
БеЗПеРСПеК  ТиВНОЮ
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Із повним переліком заходів та його можливими змінами Ви можете 
ознайомитися в Книгарні «Є» у вашому місті та на сайті book-ye.com.ua 
Із повним переліком заходів та його можливими змінами Ви можете 
ознайомитися в Книгарні «Є» у вашому місті та на сайті book-ye.com.ua

2–9 вересня
чекаємо Вас на таких заходах 
у Книгарнях «Є»

◆ У Києві (вул. Лисенка, 3):
5 вересня, 18:00 – презентація книжки Віталія Жежери «Господні 
комарики».
6 вересня, 18:00 – презентація книжки Максима Кідрука «Любов 
та піраньї».
7 вересня, 18:00 – презентація книжки Люко Дашвар «Макар».
9 вересня, 18:00 – презентація книжки Ірен Роздобудько «Я 
знаю, що ти знаєш, що я знаю». 

◆ У Харкові (вул. Сумська, 3):
3 вересня, 17:00 – журнал Український тиждень та Книгарня «Є» 
запрошують на зустріч із Ганне Северінсен. Тема: «20 років на 
шляху до демократії. Як українські виборці можуть отримати 
владу?» (проект «Європейський досвід»).
6 вересня, 18:30 – Книгарня «Є» та літературний клуб 
«Апостроф» запрошують на концерт «Мелодії осені». Виступають 
Микола Воловик, Ірина Скринникова, Олексій Гринюк, Люцина 
Хворост та ін. 
7 вересня, 18:00 – зустріч із каталонськими письменниками. 
Учасники: Едуард Кармона, Мерічель Кукурелья-Джорба, 
Томас Аріас. Модератор Андрій Антоновський.

◆ У Львові (просп. Свободи, 7):
5 вересня, 18:00 – презентація книжки Ілька Лемка «Цікавинки 
з історії Львова».
6 вересня, 18:00 – журнал Український тиждень та Книгарня 
«Є» запрошують на зустріч із Ганне Северінсен. Тема: «20 років 

на шляху до демократії. Як українські виборці можуть отримати 
владу?» (проект «Європейський досвід»).
7 вересня, 18:00 – лекція Євгена Данилова на тему «Василь 
Стус. Вірність мрії» (спільно з Культурним центром «Новий 
Акрополь»).
8 вересня, 18:00 – «Час і простір: філософія міст, регіонів, 
епох»: презентація книжок Тараса Возняка.

◆ В Івано-Франківську (вул. Незалежності, 31):
2 вересня, 19:00 – джаз-клуб: перегляд концерту бельгійського 
музиканта Тутса Тільманса.
7 вересня, 18:00 – майстер-клас із ручних тіней.
8 вересня, 12:00 – спільний проект від Обласної бібліотеки для 
юнацтва та Івано-Франківського осередку Національної спілки 
кінематографістів України до 70-ліття від дня народження Івана 
Миколайчука та Дня українського кіно.
9 вересня, 19:00 – джаз-клуб: перегляд концерту за участю 
квінтету видатного джазового трубача Кларка Террі. 

◆ У Вінниці (просп. 50-річчя Перемоги, 26):
6 вересня, 18:00 – літературні дискусії «КнигОгляд»: «Химерність 
«нехимерної прози» Олеся Ільченка».
8 вересня, 18:00 – вечір пам’яті Юрія Покальчука.

◆ У Тернополі (вул. Валова, 7–9):
8 вересня, 18:00 – презентація роману Олександра Вільчинського 
«Дерева на дахах».



дискусії про чергову перебудову 
світу на краще – сповнені жовчі, 
злоби та фальшу й закінчитися 
вони можуть лише погано. Слід 
зрозуміти, що національне мис-
тецтво засноване на такому дуже 
рідкісному в наш час явищі, 
коли наука, як жити на цьому 
світі, традиції та навички пере-
даються від покоління до поко-
ління. А коли урвалася нитка, 
що єднає покоління, говорити 
про національну культуру годі. 
Коли в Камбоджі, яка була ви-
шуканою і рафінованою краї-
ною, до влади прийшли кому-
ністи, вони почали знищувати 
традиційно мислячих людей, 
аби перетворити народ на бидло. 
Для чого? Бо ціль будь-якої ре-
волюції – урівняти всіх за прин-
ципом «прокрустового ложа», 
довести до одного рівня. І тоді 
щезають такі речі, як казки, би-
лини, пісні, зникає сенс затишку, 
сенс сидіння за столом і спілку-
вання з бабусею – гине все, що  
є продовженням національних 
традицій. Коли в чудову країну 
Америку ввірвалися «культурні» 

Отар Іоселіані  
про політичне кіно, 
критерії справжності  
твору та показушну 
«дружбу народів»

НА ЗАЛиШКАХ КУЛьТУР
Спілкувався  

ярослав Підгора-Гвяздовський

С
вітовий режисер-дисидент 
грузинського походження 
нещодавно презентував 
свою нову картину «Шан-

трапа», адресовану всім кіномит-
цям, які виїхали з його батьків-
щини, тодішньої радянської рес-
публіки, через тотальний тиск. 
Тиждень дізнався в майстра, 
як він сприймає поняття «націо-
нального кіно» і близькість чи-
стого мистецтва до загалу.

У. Т.: чи можлива у сучасному 
космополітизованому кінема-
тографі принципова позиція 
«режисер»? Тобто чи залиша-
ється реальністю національне 
кіно, чи, як нас запевняють усі 
великі студії і показує прокат 
небагатьох «свідомих» у цьому 
сенсі фільмів, нація як предмет 
для відображення на екрані – 
справа минулих літ?

– Зараз діти ростуть безгра-
мотними, використовуючи ін-
тернет і блоги, тобто маючи 
лише уявну свободу самовира-
ження. А не надто розумні й не 
вельми виразні пропозиції та 

БіОГРАФічНА НОТА
Режисер, сценарист і актор Отар Іоселіані 
народився в Тбілісі 1934 року. Закінчив режи-
серський факультет ВДІКу, де його курато-
ром був Олександр Довженко. 1966-го пер-
ший повнометражний фільм кіномитця 
«Листопад» отримав на Каннському фести-
валі приз FIPRESCI та нагороду за найкращий 
дебют. Ще через 10 років відзнаку FIPRESCI 
на Берлінському кінофорумі здобула його 
«Пастораль». У 1980-х емігрував до Франції 
через проблеми з радянською цензурою. 
Нині живе і там, і в Грузії. В його активі є від-
знаки Європейської та Французької кіноака-
демій, призи Венеційського, Московського та 
Берлінського фестивалів.
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португальці та іспанські конкіс-
тадори, вони знищили корінні 
народи, і зараз ми тішимося лише 
камінням і залишками пірамід 
тих культур. Говоримо про єги-
петську культуру – але жодного її 
представника на території тепе-
рішнього Єгипту немає. Залиши-
лися, знову ж таки, піраміди, 
сплюндровані могили фараонів, 
викопані скульптури, які вистав-
лені в Каїрському музеї чи Луврі.

У. Т.: Але якщо повертатися до 
кіно – все ж таки, ще за радян-
ських часів воно було сильне і в 
Грузії, і в Україні?

– Це був міф. Раніше існувала 
така більшовицька установка, як 
«дружба народів». Проводили 
такі собі заходи, коли до Москви 
приїздили башкири, грузини, вір-
мени, українці, естонці й танцю-
вали, співали своїх пісень, і все це 
називалося «культурною олімпіа-
дою». Це було показухою. Ви й за-
раз можете в Україні зібрати лю-
дей, які вам станцювали б гопака 
й заспівали залишки ваших диво-
вижних пісень, якщо хтось іще їх 
пам’ятає. Але це не культура. Не 
культура, коли на сцені грає на ві-
олончелі Ростроповіч чи на фор-
тепіано Ріхтер, а вся зала вдає, 
ніби слухає. Коли вона не здатна 
зробити так само, як один соліст, 
тоді й не чує, не може сприймати 
музики. Якщо з’являється поділ 
на привілейованих виконавців і 
масу людей, які їх із роззявле-
ними ротами слухають, тоді куль-
тури вже немає. Це занепад. Со-
фокл, Евріпід чи Арістофан пи-
сали свої тексти для жителів 
Афін, і йшлося в їхніх творах про 
те, про що кожен з афінян думав, 
що їм боліло. То було спілкування 
зі сценою на болючі питання. 
Чому брехтівський театр у Німеч-
чині зажив шаленого успіху? Бо 
він мав ту інтелектуальну мову, 
якою говорили всі. Тарас Шев-
ченко написав «Реве та стогне 
Дніпр широкий», і ось цей текст 
був усім близький, і тому це 
була культура. Є проповідницькі 
книжки і є книги-ясновидці. Го-
голь – один із тих, хто неймовірно 
живий і нині. Хоч що прочитай – 
усе можна доточити до сього-

дення. І хоча за походженням він 
є українцем, «Мертві душі» та 
«Ревізора» написав про Росію. А 
от у «Вечорах на хуторі поблизу 
Диканьки» – про те, що йому 
було любе.

У. Т.: Щодо політики у вас пози-
ція чітка: яскравий і принципо-
вий протест проти російського 
імперіалізму. Проте у фільмах 
ви ніколи не відображали цих 
поглядів. чому, адже працю-
ючи серед французів, навіть за 
їхнього русофільства ви могли  
б висловити те, чого вам не 
дали б сказати в самій Росії, а в 
Грузії цього не вийшло б зро-
бити з об’єктивних причин?

– Бо я займався мистецтвом. 
І до того ж хоч би за що я брався 
й ким був – токарем, слюсарем 
чи педагогом у школі, – я все 
одно мав би свою політичну по-
зицію. І викладати, будучи ви-
кладачем, я не перестав би, й ла-
годити взуття як чоботар, теж не 
припинив би, хоч і думав би не 
про чоботи. Розумієте, знімати 
політичні фільми є справою без-
надійною...

У. Т.: Хіба картини Олівера Сто-
уна безнадійні?

– Я вам відповім так. Ви, 
певно, дивилися стрічку Фріца 
Ланґа «Метрополіс». Що це? На 
мою думку, казна-що. Та ос-
кільки це Ланґ, гігантоманія і 
неприродна жестикуляція з ви-
рячанням очей увійшли в ні-
мецьку школу кіно. Ціла плеяда 
тодішніх режисерів говорила з 
глядачем саме такою мовою. А 
водночас у Франції знімали 
дивовижні фільми, як-то «Со-
лом’яний капелюшок» Рене 
Клера. А в Сполучених Штатах 
Бастер Кітон створив образ лю-
дини, яка нічого не помічає, але, 
з нашого погляду, глибоко не-
щасної. Це потім стало для Ча-
пліна основою його комерційних 
екзерсисів. Повертаючись до пи-
тання про «політичне кіно» і 
згаданого мною «Метрополіса», 
суто політичного фільму. Про 
що він? Про прозріння синочка 
з привілейованої громади і про 
те, як він почав бунтувати. Але ж 

ми знаємо, чим усе закінчиться, 
чим завершується будь-яка ре-
волюція. Про це не можна зні-
мати, так само як і про безглуздя 
різанини. Бо нікого цим не про-
вчиш і не навчиш… У кожного з 
нас є одна об’єднавча річ: ми ка-
тегорично не приймаємо наяв-
ного ладу. Декабристи заперечу-
вали устрій у Росії, насаджений 
від часів Івана Каліти, Івана 
Ґрозного, а потім Пєтра І й ні-
мецької принцеси Каті. Все по-
гіршилося з приходом Павла – 
його вбив власний синок. Єди-
ний, хто в Росії з царів був 
прихильний до свого народу, – це 
Алєксандр II, та й того підірвали. 
Немічний Ніколай II з’явився 
саме в той час, коли потрібно 
було знищити самовладність. Це 
я кажу, щоб зрозуміти: ми це все 
знаємо, тож і немає ніякого сенсу 
про таке знімати. Воно все на 
рівні памфлета. А саме з нього 
почався більшовизм і комунізм: 
сіли два хлопці, Маркс і Енґельс, 
і написали маніфест, почавши з 
фрази про те, як «блукає Євро-
пою привид комунізму». І доблу-
кався. Тобто, підсумовуючи, 
скажу: брати участь у таких іграх 
не входить у завдання мистецтва. 
Його метою є намагання сум-
лінно й відкрито сформулювати 
те, про що ми всі думаємо. Якщо 
це комусь вдається зробити, як 
це вийшло в Салтикова-Щєдріна 
в «Історії одного міста», я захо-

плююсь. Хоча «Історія…» все ж 
таки політичний твір. А най-
більш політичний – «Євґєній 
Онєґін» Пушкіна, де йдеться 
про те, якою сумною є дійсність, 
якими нав’язливими – правила і 
як безглуздо минає життя, адже 
саме умовності суспільства зруй-
нували кохання Татьяни й Онє-
ґіна. А це вже винятково полі-
тика. «Она ушла, стоит Евгений, 
как будто громом поражен, в ка-
кую бурю ощущений теперь он 
сердцем погружен». А чому? 
Тому що думати не вмів! 

ЗНіМАТи ПОЛіТичНі  
ФіЛьМи Є СПРАВОЮ 
БеЗНАДійНОЮ

ФіЛьМОГРАФія. 
ВиБРАНе

«Акварель», 
1958

«Листопад», 
1966

«Жив співочий 
дрозд»,  

1970

«Пастораль», 
1975

«Фаворити  
місяця»,  

1984

«І стало світло», 
1989

«Прощавай, 
рідний дім», 

1999

«Шантрапа», 
2010

НА ЗАЛиШКАХ КУЛьТУР
кіно|НАВігАТоР
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містичного трилера 
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С
итуація для України май-
 же сенсаційна. По-перше, 
знімають нарешті жанрову 
стрічку, а саме з них скла-

дається кістяк будь-якої кіне-
матографії, без чого хоч і мож-
ливе кіно, але нереальним є від-
повідний бізнес, а без нього, 
своєю чергою, не буває мис-
тецтва в цій царині. По-друге, 
«Синевир» має стати першим у 
нас ЗD-фільмом.

Проект стартує з легкої 
руки братів Альошечкіних, ко-
трі мали досвід роботи на теле-
баченні, а нещодавно засвіти-
лися операторською роботою на 

стрічці «Любов і крапка», що 
була в нашому обмеженому про-
каті. Звісно, якби лише цю ін-
формацію надали продюсеру 
Володимирові Хорунжому, «Си-
невиру» на мапі кіно навіть не 
планували б – продюсера захо-
пив надісланий Олександром та 
Станіславом сценарій фільму 
якраз після презентації на Канн-
ському кінофестивалі альманаху 
короткометражок «Закохані в 
Київ». Брати три роки писали 
сценарій, перед цим і під час 
цього активно переглядаючи 
різноманітні фільми жахів, міс-
тику і трилери, аби запобігти не-
доречностям і нелогічностям, 
які часто-густо з’являються в та-
ких стрічках, шалено дратуючи 

глядачів. А пан Володимир ціл-
ком на таких штуках розумі-
ється, бо має 25 років стажу ро-
боти в Голлівуді, від початку 
1980-х працюючи у Нью-Йорку 
й Лос-Анжелесі як продюсер і 
композитор над мало- й серед-
ньобюджетними фільмами. Влас- 
не, тому події відбуваються на-
прикінці 1970-х: з одного боку, 
за словами Хорунжого, він тоді 
ще був в Україні й може відпо-
відати за певні тогочасні реалії, 
а з другого... в 1970-ті не було мо-
більників, а з ними пов’язано чи-
мало ляпів сучасних фільмів 
жахів – навіщо кричати про до-

помогу, придумувати химерні 
світлові сигнали тощо, коли 
можна лишень зателефонувати 
в міліцію, друзям чи на радіо?

Із причини достовірності й 
вибране озеро Синевир. Місце, 
куди за сюжетом приїжджають 
студенти – ідеальна натура для 
всіляких слешерів та містичних 
трилерів/горорів із «П’ятницями, 
13-ми», «Поворотами не туди», 
«Крокодилами» й «Алігатора ми» 
докупи. Сама ця водойма опо-
вита традиційними для Карпат 
легендами та міфами. Чи вона 
утворена тектонічним зсувом, 
через який гігантська каменюка 
впала з вершини донизу і зро-
била загату, чи сльозами граф-
ської доньки на ім’я Синь за не-

винно вбитим коханим Виром – 
не суттєво. Тихе, рівне, маленьке 
й холодне озеро має вкрай підо-
зрілий острівець у самісінькому 
центрі – там поміститься осіб 
п’ять-шість, та й то якщо приту-
ляться одне до одного. В Сине-
вирі заборонено купатися, про 
що пишеться на кожному кроці, 
і двоє охоронців патрулюють 
його щогодини. У проміжку між 
вартами охочі можуть устигнути 
пірнути в зовсім не синю, а ско-
ріше зеленувато-жовту воду, од-
нак це закінчується погано: 
лише торік там утопилося 
дев’ятеро людей. Кажуть, на 

озері хаотично утворюються 
вири, природу яких частково 
можна пояснити тріщиною на 
дні, таким собі природним регу-
лятором водного рівня. Але хто 
знає напевне? На таких багато-
значностях, власне, легко і бла-
годатно паразитує будь-чия 
фантазія. Брати Альошечкіни 
неодноразово бували в Карпа-
тах, наслухалися всіляких істо-
рій, і вир їх уяви врешті переріс у 
сценарій, написаний Олексан-
дром, де все крутиться навколо 
такого собі песиголовця, дуже 
колоритного, але не власне укра-
їнського персонажа фольклору 
(хоча в Софії Київській, як зазна-
чено в самому синопсисі, є 
фреска, що зображає чоловіка з 

ПІД ЧАРАМИ 
КАРПАТ.
Акторка Міла 
Сівацька в 
ролі сестрички 
Насті

КУПАТИСЯ ЧИ 
НЕ КУПАТИСЯ. 

 Знімальна 
група курсує 

забороненим 
для плавання 

озером

№ 36 (201) 2 – 8.09.2011|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|57

украЇнський кіноПроЕкт|НАВігАТоР



головою собаки). З лекції про кі-
ноцефалів та істот із головами 
псів і мусить починатися стрічка 
(згадка в літературній основі 
фільму про святого Христофора 
цікаво перегукується з іншим 
фільмом, уже драмою, «Бра-
тами» Вікторії Трофименко, 
яких так само невдовзі знімати-
муть у Карпатах). Отож глядач 
отримує цікавий історіографіч-
ний контекст, а заразом бачить 
упізнаваний сюжетний хід («За-
кляття долини змій» чи «Зоряна 
брама») і налаштовується на кі-
нопродукт із монстрами та всіма 

відомими сюжетними кліше – 
лякалками, дурними жартами 
й кров’ю, – котрі є не так бра-
ком ідей, як чіткими ознаками 
жанру. Але брати Альошечкіни 
додають іще один суттєвий для 
фільму сюжетний сюрприз, про 
що, на жаль, говорити зась, бо 
зникне інтрига. Одне сказати 
можна: після «Синевиру» ні в 
кого не буде приводу порівняти 
його зі «Штольнею» – все інше. І 
3D-технологія це остаточно під-
твердить.

Стрічку знімають на профе-
сійні фотоапарати високої роз-
дільної здатності Canon 550D з 
оптикою Sigma Itamron. Постав-
лені на одну площину дві фото-
камери, незважаючи на 
суб’єктивні сумніви у якості, да-

ють вражаючий ефект. Після 
фільмування на притоці річки 
Теребля оператор картини Сер-
гій Сиротський сказав: «Уза-
галі-то я люблю плівку, але, 
знімаючи епізод, коли чоловік 
зачерпує відром воду, відчув 
на своєму обличчі краплини». 
Втім, чогось особливого ні на 
майданчику, ні на моніторі 
опісля побачити не вдалося – 
зйомки як зйомки, 3D як 3D. 
Але зауважимо: в українській 
стрічці. Звикле до таких ефек-
тів око в сучасних кінотеатрах 
мегаполісів не вирізнить ні-

чого нового в «Синевирі», ли-
шень звичайнісінький світовий 
рівень. Що й намагалися до-
вести творці.

Порівняно маленький бю-
джет – трохи більше ніж 
$800 тис. – є загальновиробни-
чим для більшості фільмів та-
кого жанру, а окремі горор-
шедеври, на кшталт «Блерської 
відьми» та «Паранормального 
явища», не коштували й однієї 
десятої «Синевиру». І це тоді, як 
локації визначали з огляду на 
потреби економії: в Карпатах 
знімали тільки чотири дні, а в 
додаткові 17 – продовжать під 
Києвом. Утім, економія не тор-
кнулася постаті песиголовця: 
спочатку його зовнішність довго 
обговорювали, потім довго ма-

лювали ескізи, а тепер віддали 
студії FXProLab, яка професійно 
займається і спецефектами, і 
гримом, і аніматронікою. В роз-
мові про можливий вигляд пер-
шого українського монстра пан 
Володимир згадує Ганса Ґіґера – 
саме він 30 років тому нама -
лював знаменитого ксеноморфа 
для фільму «Чужий» Рідлі Скот-
 та. Звучить претензійно. Як і має 
бути. Що вийде, побачимо 31 жов-
тня на Геловін у першому 15-
хвилинному презентаційному 
ролику або в змонтованому оста-
точно фільмі на Новий рік. 

УКРАЇНСьКА ЖАХОГРАФія
Якщо не брати до уваги трешевих фільмів жахів, продукова-
них, скажімо, київською студією незалежного кіно «УПВ Арт 
Груп», Україна не надто може потішити любителів жанру го-
рор. У кінематографі на цій території віддавна лякали 
тільки соціальними страхіттями, як-то в короткометражці 
Мирослава Слабошпицького «Жах», а кінематографічні – з 
кров’ю, тортурами та шаленим саспенсом – були тради-
ційно поза межами моралі; звідси й заборона такого кіно 
на державному рівні. Інша річ – містика: вона є частиною 
нашої культури, в яку плавно перетекли поганські обряди й 
вірування. Екранізація «Вія», здійснена Костянтином Єршо-
вим 1967 року, – класика жанру, і знімали її на Прикарпатті 
та Чернігівщині (загалом є п’ять кіноверсій твору). Той-таки 
настрій присутній у стрічках Юрія Іллєнка. Радше містичною 
є і «Штольня» (2006) Любомира Кобильчука, яка відкрила 
рахунок сучасних українських горорів, – із класичним сюже-
том про студентів і таємницю (перша чарка колом через 
слабку акторську гру та режисуру). Але з огляду на збори 
фільмів жахів та містики в національному прокаті попит в 
аудиторії неабиякий. Своїм комедійно-страшним «Жахом 
чупакабри» згадана «УПВ Арт Груп» відгукнулася на телере-
портажі про цю загадкову істоту. Процес триває.

І ВІВЦІ ЦІЛІ. 
Місцевим 
жителям 
кіношники  
не заважають

СВІТЛО І ТІНЬ. 
Вмикач 

штучного 
сонця
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«ПОРТРЕТИ 
НА ПЛЕЧАХ». 
Зображення 
шахтарів, 
створені  
за допомогою 
пороху
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Н
авесні всесвітньо відомий 
китайський митець Цай 
Ґоцян, який розробив ві-
зуальні ефекти для цере-

моній відкриття й закриття 
Олімпійських ігор у Пекіні, спус-
тивсь у донецьку шахту на гли-
бину 1040 м. Його «репортаж» 
про цю подію від 27 серпня до 
13 листопада представлено у ви-
гляді арт-проекту в цехах колиш-
нього заводу з виробництва ізо-
ляційних матеріалів в обласному 
центрі, а нині «Ізоляції. Плат-
форми культурних ініціатив».

Любов Михайлова, заснов-
ниця цього осередку, запросила 
Цая Ґоцяна зробити проект у 
Донець ку, який ґрунтувався б на 
особливостях індустріально-
териконової місцевості. Він разом 
із 18 місцевими художниками та 
групою волонтерів з’їздив на ко-
пальні «Артемсіль» у Соледарі та 
«Октябрьский рудник» у Доне-
цьку й за авторською технологією 
з ефектними вибухами зробив 
порохові портрети 27 робітників 
цих копалень. Закріпивши їх на 
рами, подібні до тих, на яких під 
час радянських пропагандист-
ських парадів робітники носили 
портрети вождів, назвав серію 
«Пам’ятники на плечах». Стоять 
вони в колишньому цеху заводу, 
притрушеного корисними копа-
линами: праворуч – сіль, ліво-
руч – антрацит. Аби подиви-
тися всі портрети, відвідувач 
має прочовгати по плодах праці 
трудящих (на місці видають ба-
хіли, аби не забруднити взуття).

Комусь такий ракурс подачі 
донецького site specific (попу-
лярне нині поняття в мистецтві, 
коли арт-об’єкт створюють під 
певне місце) видався образли-
вим. Хтось узагалі проти того, 
аби в цехах, «де люди могли б за-
робляти зарплату», оселився 
якийсь «арт». Та Любов Михай-
лова каже, що вороття немає, 
адже біло-блакитні господарі ре-
гіону приватизували залізничне 
депо, яке обслуговувало увесь 
місцевий «кущ» із 26 підпри-
ємств, що унеможливило їхню 
діяльність. Відсоток витрат на за-

прошення популярного китай-
ського митця порівняно з ко-
штами, необхідними на віднов-
лення залізниці – «…це все одно, 
що збудувати державу і зробити 
щось хороше для власного 
дому», – пояснює вона.

Знайомство міста із сучас-
ним мистецтвом у виконанні 
саме Цая Ґоцяна й справді 
можна розцінювати як благо для 
Донбасу. Виходець із Китаю і ни-
нішній мешканець Нью-Йорка 
принаймні не несе агресії, з 
якою на столичну сцену уві-
рвався PinchukArtCenter. Чого 
варта експозиція Ґоцяна в на-
півзгорілому цеху №2: старі ва-
гонетки, вишикувані в лінію, 
прибрані кожна власним чином, 
повільно погойдуються (за допо-
могою моторчиків) під тихий го-
лос бандуриста – так, ніби уяв-
ним тунелем копальні їдуть ко-
лиски з нашим минулим. На 
запоні кожної крутиться відео-
проекція радянських фільмів 
відповідного часу від завзятого 
знесення бань церков у 1920-ті 
аж до чорнобильської кінохро-
ніки 1986-го.

Наймані працівники проекту 
й численні волонтери щиро пере-
конані, що саме site specific 

projects «Ізоляції», а не футбольні 
матчі в чаші люксового стадіону 
чи новий ресторан «Пушкинъ» у 
бізнес-центрі Бориса Колесні-
кова, де офіціант звертається до 
тебе зі словами «Чего-нибудь из-
волите?», відкриють донеччанам 
шлях до загальнолюдської спіль-
ноти. Мовляв, ось маємо поба-
чити самі, хто ми такі, й тоді світ 
нас помітить. Але є певна хи-
трість у тому, що Ґоцян зробив 
site specific, але не вдався до time 
specific. Тоді ми відчули б не за-
хват і ностальгію, а страх і від-
разу – ті емоції, які тебе навіду-
ють, наприклад, коли шараха-
єшся на головній донецькій 
ву лиці Артема від п’яного (з при-
воду Дня міста, об’єднаного з 
Днем шахтаря) молодика з моно-
логом: «Я настільки злий, що 
можу роздати люлів кому хочу… 
Й піти правим!»

Хочеться вірити, що порох 
Цая Ґоцяна в Донецьку виконає 
своє первісне призначення, про-
явить ту властивість, якою корис-
тувалися середньовічні китайці: 
вижене з цього регіону злих ду-
хів. Бо коли людина надто обу-
мовлена site specific, вона нічого 
не може зробити. І вже точно не 
спрямує себе в піднесене. 

Піднесене та земне
Автор:  

Дарія Трусова
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КіНО

Презентація книжки

Мистецька крамниця  
«Сто доріг»
(Полтава,  
вул. Паризької комуни, 18)
Новий літературний сезон у Полтаві 
розпочнеться презентацією книги з 
оригінальним заголовком «[Тут має 
бути назва]». До дебютної збірки 
літературно-мистецької групи «Твор-
чий Кременчук» увійшли поетичні 
та прозові твори 20 молодих авто-
рів Полтавщини. Ілюстрації виконав 
художник Сергій Брильов. Літератур-
ні читання за участі Олени Маля-
ренко, Каті Чуранової, 
Паші Жидкова, Романа Бу-
блика, Олесі Міфтахової, 
Богдана Духевича, Сашка 
Ткаченка та Олександра 
Ємця відбудуться в супро-
воді музикантів рок-гурту 
City Fires.

«Обійняти динозавра!»

Музей книги та друкарства
(Київ, вул. і. Мазепи, 21, 
корпус 9)
«Треба бути досить сміливим, 
щоб обійняти динозавра», – 
стверджує художник-ілюстратор 
Марися Рудська. У її роботах 
доісторична рептилія уособлює 
великий і дивовижний світ, а 
обійняти цю істоту – значить 
навчитися довіряти, налагодити 
контакт зі світом. За плечима 
у 20-річної художниці участь у 
численних фестивалях, чотири 

персональні виставки, 
співпраця з українськими 
періодичними виданнями 
та письменниками. Вистав-
ка представить старі й нові 
роботи Марисі, зокрема 
ілюстрації до книжок, що 
раніше не експонувалися.

Анонси

«Джейн Ейр» – чергова 
екранізація класичного 
роману 

фільму. Натомість є сенс говорити про мистецьку 
складову. Естетизм картинки – ось головна фор-
мальна оцінка стрічки. Краса кадру, побудова мі-
зансцен і відомі, талановиті актори в головних 
ролях. А це вже не так і далеко від бажань пу-
бліки. Принаймні руду Мію Вашиковську 
(Джейн) масовий глядач чудово пам’ятає із су-
перприбуткової «Аліси в Країні чудес», Майкла 
Фассбендера (Рочестер) – з «Людей Ікс. Перший 
клас», а Джуді Денч (економка) – з усіх останніх 
серій «бондіани». Плюс – таємниця в сюжеті, не-

11-серійний міні-серіал 1983 року з Тімоті 
Далтоном, незабутній з дитинства, мав 
зовсім інше значення тоді, ніж мав би за-
раз. І новітня постановка «Джейн Ейр» 

Кері Фукунагою демонструє це з усією силою 
плину часу. За півтора сторіччя з моменту напи-
сання роману Шарлотти Бронте змінилося 
основ не – правила поведінки: ставлення до дітей, 
жінки, чоловіка, суспільства. І фільм Фукунаги 
прямо й опосередковано апелює до цього. Ми 
ніби з XIX, ще не емансипованого століття, чуємо 
героїню Джейн, яка каже економці Торнфільд-
холлу місіс Ферфакс: «Як шкода, що жінка не 
може змінити свого життя, як чоловік». Не те 
щоби режисер дозволив собі забагато свободи у 
трактовці твору чи втіленні сценарію англій-
ського драматурга Мойри Баффіні. Але, поза сум-
нівом, Фукунага виявляє своє «я», не копіюючи 
попередніх екранізацій, а досить сміливо і багато 
показуючи власне бачення всесвітньо відомої іс-
торії. Картинка дуже сучасна, насичена глибо-
кими кольорами, хоча є й чимало нарочито тьмя-
них, холодних тонів (ще одна гра з часом). Дина-
мізм теж цілком актуальний для кіно. Хоча мову 
осучаснити режисер не наважився: і англійський, 
і російський (прокатний) текст – високий літера-
турний стиль, що тішить слух освічених людей. 
Тут ми маємо конфлікт: нинішнє кіно загалом 
розраховане на аудиторію тинейджерів, яким 
Бронте і «Джен Ейр» як мінімум невідомі, а як 
максимум незрозумілі й відповідно нецікаві. 
Тобто немає й мови про бізнесову спрямованість 

3 вересня, 18:00 3–13 вересня2 вересня, 19:00
«Бурдон»

Клуб «Культ Ра»
(Київ, вул. Володимирська, 4)
Багатий репертуар фолк-бенду по-
будований переважно на тради-
ційній музиці з України, Угорщини 
та Румунії. Це ритуальні пісні, 
ліричні балади і жваві запальні 
танці. Наразі гурт записав уже три 
альбоми, на яких можна почути 
мадярські та русинські чардаші, 
циганську польку, гуцульські коло-
мийки, обробки давніх колядок. 
Етнічна музика у виконанні «Бур-
дону» звучить переконливо і щиро 

завдяки використанню 
народних інструментів. 
Це балканська бузукi й 
тапан, румунська віорі-
цу-ґоарна, українська 
ліра колісна, схiдна 
дарбука, шведська 
морахарпа тощо. 

естетизм для загалу
У кінотеатрах 
України  
з 1 вересня 
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7 вересня, 19:00
Enter Shikari

Клуб «Бінго»
(Київ, просп. Перемоги, 112)
У рамках європейського туру 
Україну вперше відвідає відомий 
транскор-гурт із Великої Бри-
танії, сформований 2003 року. 
Shikari мовою фарсі та хінді 
означає «мисливець». За слова-
ми музикантів, це уособлення 
позитивної агресії, сили, що 
спонукає діяти, «полювати» на 
панацею від негараздів. Свій 
унікальний стиль вони створи-
ли, змішуючи рок та хардкор 

із електронни-
ми дабстепом, 
трансом, драм-н-
бейсом. Наразі в 
доробку гурту вже 
дві студійні платів-
ки, кілька збірок 
та синглів.

7 вересня, 20:003–13 вересня

відома й тому інтригуюча для тих, хто не читав 
роману Бронте і не дивився його екранізації. На 
заваді стоять лише місця, костюми: антураж, у 
якому ці актори діють, – ще одна неактуалізо-
вана, немагнетична для аудиторії обставина. 
Підсумуємо все так: без огляду на орієнтацію 
фільму це вишуканий за формою і глибокий за 
своєю суттю твір, вартий уваги.

Ярослав Підгора-Гвяздовський

The Pocket Symphony

Національна філармонія 
України
(Київ, Володимирський узвіз, 2)
Шість концертів Йогана Себастья-
на Баха пролунають у виконанні 
московського ансамблю солістів 
The Pocket Symphony. Керуватиме 
оркестром Назар Кожухарь, му-
зикант українського походження, 
скрипаль, альтист, гамбіст, дири-
гент та лауреат міжнародних кон-
курсів. Уперше в Україні всі партії 
концертів Баха прозвучать на рід-
кісних старовинних інструментах 
та на майстрових 
копіях інструментів 
XVII–XVIII сто-
літь, зокрема на 
копіях франко-
фламандських кла-
весинів Рюккерса, 
Бланше й Таскена.

«Дім химер»

Молодий театр
(Київ, вул. Прорізна, 17)
Київський міжнародний театраль-
ний фестиваль відбудеться цього 
року вперше. Це нагода позна-
йомитися із сучасним польським 
театральним мистецтвом (театр 
Provisorium, Центральний театр, 
neTTheatre, Grupa Coincidentia та 
ін.). Український блок фестиваль-
ної програми включатиме читки 
та вистави за п’єсами сучасних 
українських драматургів (Наталії 
Ворожбит, Павла Ар’є, Максима 

Курочкіна). Відкриватиме 
фестиваль грандіозна 
вулична вистава «Пла-
нета Лем» знаменитого 
познанського театру 
«Бюро Подорожей», що 
відбудеться на Софійській 
площі. 

естетизм для загалу

КНиЖКи

Володимир Січинський.  
«Чужинці про Україну»
Книжка містить передрук видання, здійсненого 
в Ауґсбурзі 1946 року. Його автором є видатний 
архітектор, художник, історик мистецтва Володи-
мир Січинський (1894–1962), чий життєпис по-
дано у вступній статті. Вчений наводить відгуки 
зарубіжних мандрівників, дослідників, політиків 
про український народ, його громадський устрій, 
побут, звичаї, вдачу від Х до ХІХ століття. Тут 
читач також знайде уривки з праць про Україну 
Проспера Меріме, Крістофа Дітріха фон Роммеля, 
Карла-Еміля Францоза.

Василь Даниленко. 
 «Ізидора, рідна сестра Лесі Українки: від 
сталінських таборів до еміграції»
У книжці вміщено спогади Ізидори Косач, наймо-
лодшої сестри Лесі Українки. Колишня репресо-
вана, якій після таборів вдалось емігрувати, роз-
повідає про повсякдення мільйонів радянських 
«громадян»: ув’язнення, етапування, тяжку пра-
цю в таборах. У цьому виданні вперше опубліко-
вано розсекречені оперативні документи архіву 
СБУ: розмови представників української інтелі-
генції, записані донощиками, що стали підставою 
для арештів. 

Володимир Рутківський. «Сині Води»
Письменник, з-під чийого пера вийшло чимало 
творів для дітей про українську минувшину, в іс-
торичному романі-дилогії торкається подій ХIV 
століття, що призвели до битви на Синіх Водах, 
– саме тоді було вперше розбито татарську орду. 
Читач познайомиться з волинським князем Дми-
тром Боброком – неперевершеним воєводою, з 
литовським князем Ольгердом, із ханом Мамаєм, 
а також із давніми українськими містами. 
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Ц
е містечко, розташоване за 
25 км на південь від сто-
лиці, налічує нині близько 
40 тис. мешканців. Істо-

ричні пам’ятки, які збереглися в 
ньому, й досі несуть у собі енер-
гетику давнини. 

Особливо красивий Василь-
ків улітку й ранньої осені: чис-
ленні маленькі будиночки, що 
потопають у зелені, смарагдові 
куполи храму Антонія і Феодо-
сія, сріблясті верхівки Свято-

Миколаївської церкви... Такий 
краєвид відкривається зі Зміє-
вих валів.

ФОРТ НАД СТУГНОЮ 
Кожного гостя Васильків зустрі-
чає літаком. Це МіГ-21, який на-
гадує про те, що в радянські часи 
місто вважалося одним із центрів 
військової авіації. Нині також на 
Васильківщині від бувають бо-
йове чергування підрозділи Про-
типовітряної оборони України, 

зокрема літаки-винищувачі. По-
заду МіГ-21 – контрольно-прохід-
ний пункт коледжу Військово-
повітряних сил України. Його іс-
торія почалася ще напередодні 
Другої світової війни, коли перед 
тодішньою армією постала необ-
хідність кардинального поси-
лення авіації.

Але неподалік є ще й цілком 
мирна й несподівана... Венеція. 
Так називають невеличкий парк, 
у якому протікають струмочки з 
перекинутими через них міст-
ками. Щоправда, вода у них див-
ного зеленого кольору. І все ж 
таки це досить приємне місце 

Автор: 
 Аліса 

Ліпольц

Фото: 
 іван

чернічкін

Біля Змієвих Валів
Васильків – місто-супутник Києва,  
над яким баражують літаки-винищувачі
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для прогулянок чи дружніх по-
сиденьок. 

У Василькові та околицях 
знайдено сліди трипільської 
культури, також кілька курга-
нів скіфського часу й пам’ятки 
київсько-руської доби. 988 року 
князь Володимир Великий на-
казав збудувати над річкою 
Стугною місто й укріпити його 
високими земляними валами та 
ровами, заповненими водою. 
Назву поселенню він дав на своє 
християнське ім’я – Василів. 
Місто-фортеця на сотні років 
стало захистом Києва від на-
падників і стратегічно важли-
вим пунктом у давньоруській 
державі. 1157-го, після того як 
київський престол захопив 
князь Юрій Долгорукий, Васи-
лів дістався в удільне володіння 
його синові Василькові Юрійо-
вичу. Відтоді одне з найдавні-

ших міст України отримало своє 
сучасне найменування. 

Стіни Василькова пережили 
не один штурм степових кочів-
ників за часів Київської Русі. До-
помагали обороні, крім іншого, 
Змієві вали – гігантські земляні 
горби, що на багато кілометрів 

простяглися на тутешній місце-
вості. Про походження назви 
цих колись грандіозних утво-
рень є давні легенди. За однією з 
них, давньоруський богатир Ки-
рило Кожум’яка поборов і запріг 
у плуг Змія й виорав ним землю, 
позначаючи межі свого краю. 

Зовсім вибившись із сил, чудо-
висько напилося води з річки, 
застогнало і вмер  ло. Річка відтак 
дістала назву Стугна, а борозни, 
проорані ним, відповідно наре-
кли Змієвими валами. За іншою 
ж, прозаїчнішою версією, вони 
дістали назву завдяки своїй змі-
єподібній конфігурації. 

Нині від Змієвих валів за-
лишилося лише кілька фраг-
ментів. Якщо ви захочете на 
них подивитися й спитаєте у 
перехожого дорогу, є ймовір-
ність, що вас направлять не до 
історичної пам’ятки, а до одно-
йменної кафе-піцерії в центрі 
міста. Не помиліться! 

ВОДА З ДЖеРеЛА  
СВяТОГО ФеОДОСія
Визначні архітектурні споруди 
міста – собор печерських Анто-
нія і Феодосія та Свято-Мико-

ТУТ Є СЛіДи ТРиПіЛьСьКОЇ 
КУЛьТУРи, КіЛьКА КУРГАНіВ 
СКіФСьКОГО чАСУ й ПАМ’яТКи 
КиЇВСьКО-РУСьКОЇ ДОБи
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лаївська церква. Перший храм – 
із білосніжними фасадами, сма-
рагдовими куполами і золотою 
верхівкою – виконаний у стилі 
українського бароко з елемен-
тами класицизму. Збудував 
його майстер Києво-Печерської 
лаври Степан Ковнір у середині 
ХVIII століття. Головною святи-
нею собору є чудотворна ікона 
Божої Матері Триручниці. 

Що ж до Свято-Микола-
ївської церкви, то в її дворі збе-
реглося давнє джерело, з якого 
брав воду ще cвятий Феодосій, 

засновник Києво-Печерської 
лаври. Він був родом саме звід-
 си, з Василькова. 

У 1832-му над цим джерелом 
спорудили невелику каплицю. 
Вона простояла 100 років, до-
поки не була зруйнована ком-
партійними функціонера  ми. 
Тільки 2001-го її відбудували і 
переосвятили.  Вода з джерела, 
як вважають місцеві, особлива. 

Пройшовши крізь дворик 
церкви Антонія і Феодосія, 
можна піднятися дерев’яними 
сходами вгору і потрапити до 
ще однієї не лише історичної, а 
й духовної пам’ятки міста – Ди-
тинця. Його територія й досі до-
сліджена археологами не пов  -
ністю. 

ГеРОЇЗМ і МіФОТВОРчіСТь
У центрі міста, поряд із мерією – 
пам’ятний знак бунту декабрис-
тів проти імперського ладу Росії. 
Він нагадує про події зими 1825–
1826 років: тут відбулося по-
встання 29-го Чернігівського 
полку, який тоді квартирував у 
Василькові. Очолював бунт 
про ти царя та кріпацтва підпол-
ковник Сергій Муравйов-Апос-
тол, нащадок гетьмана Данила 
Апостола, котрого, як і його со-
ратника Міхаіла Бєстужева-
Рюміна, після провалу повстан-
 ня було повішено, 50 повстанців 
убито, ще близько 100 заслано 
на каторгу до Сибіру. 

До героїчних сторінок історії 
Василькова цього літа раптом 
додалася ще одна, дещо штучна. 
Васильківський стадіон «Крис-

яК ДіСТАТиСя
Із Києва автобусами й маршрутками від станцій метро 
«Вокзальна» і «Либідська», з автостанції «Південна». 
Електричкою можна доїхати тільки до станції 
Васильків-1 – це насправді Калинівка. Вже звідти до са-
мого Василькова ходить маршрутка.

ВАРТО ПОБАчиТи
Храм Антонія і Феодосія, зведений у ХVIII 
столітті кріпосним майстром Києво-
Печерської лаври Степаном Ковніром у 
стилі українського бароко з елементами 
класицизму.

Змієві вали – ймовірно, обо-
ронні споруди часів Київської 
Русі, хоча є багато аргументів 
на користь того, що були вони 
створені набагато раніше. Діс-
тали назву завдяки своїй зміє-
подібній конфігурації. 

Знак повстанню декабристів – вста-
новлено на пам’ять про події зими 
1825–1826 років, коли відбулось ан-
тимонархічне повстання 29-го Чер-
нігівського полку під орудою підпол-
ковника Сергія Муравйова-
Апостола, нащадка гетьмана 
Данила Апостола. 

МАЙЖЕ СТОЛИЦЯ.
У центрі – цілком 
київський трафік

У ПАВУТИННІ 
ЧАСУ.
Вулички 
на околиці 
досі не 
виборсалися  
із сільського 
сну
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тал» перетворили на… київ-
ський, причому сімдесятирічної 
давності. А на вулиці Універси-
тетській з’явилися таблички 
«Хрещатик». Тут нині відбува-
ються зйомки епізодів росій-
ського філь  му «Матч смерті». 
Присутність кіногрупи створила 
в місті певний ажіотаж. До участі 
в масовках запрошено всіх охо-
чих заробити 80 грн за знімаль-
ний день. 

В основі майбутньої стрічки 
лежить міф про гру між київ-
ськими футболістами і німець-
кою командою льотчиків «Фла-
кельф», що відбулася в окупо-
ваному Києві 9 серпня 1942 
року. Згідно з радянською вер-
сією, поєдинок закінчився фа-
тальною перемогою київських 
спортсменів, «винагородою» за 
яку був їх розстріл у Бабиному 
Яру. Історики не раз доводили 
невідповідність легенди дій-
сності, втім, митцям із Росії 
така міфологія якраз до впо-
доби, як і любовна історія, яку 
вони дописали в сценарії на до-
даток до спортивно-героїчної. 
Режисер фільму – Андрєй Ма-
люков, у головних ролях Сєр-
гєй Бєзруков і Єлізавєта Бояр-
ская. З прем’єрою кіношники 
планують встигнути до чемпіо-
нату Євро-2012.

Васильківський «Кристал» 
обрали знімальним майданчи-
ком, бо висотні споруди навко-
 ло будь-якого київського стаді-
ону аж ніяк не вписуються в 
атмосферу часів окупованої 
столиці.  

ГОСТиННий  
і ПеРСПеКТиВНий
Васильківчани поєднують у собі 
привітність у спілкуванні та гос-
тинність провінційних жителів з 
амбітністю, бізнесовою хваткою і 
діловитістю мешканців столиці. 

Рамін Карпов, який наро-
дився і довгий час жив в іран-
ському місті Тегерані, поділився 
історією свого приїзду до Василь-
кова: «Я в Україну прибув здо-
бувати вищу освіту, 1994 року 
вступив на стоматологічний фа-
культет медичного вишу і пара-
лельно почав займатися імпор-
том продуктів харчування. У Ва-
силькові знайшов митні склади 
дешевші, ніж у Києві, тому й пе-
реніс свій бізнес сюди. Мені дуже 
сподобалося це невелике місто з 
гостинними людьми й еколо-
гічно чистішим повітрям, ніж у 
столиці. Протягом 15 років, про-
житих тут, я ніколи не відчував 
себе іноземцем або чужим».

На вулиці Соборній місти-
ться пам’ятник Кобзареві, збудо-
ваний 1993 року. Шевченко, 
який бував у Василькові, зобра-
жений тут на повний зріст за-
мисленим юнаком. Монумент 
стоїть біля дитячої Школи мис-
тецтв. Її вихованці здобули вже 
чимало різних дипломів та наго-
род обласного і міжнародного 
рівня. Їхньою перемогою відзна-
чилися конкурси «Зорепад», 
«Арт-преміум», «Південний Екс-
прес», «Понтійська арена». 

Тож Васильків – місто, яке 
має не тільки багату історію, а й 
перспективне майбутнє. 

НА СТУГНІ.
У притоці 
Дніпра повно 
риби й раків

ШЕДЕВР 
СТЕПАНА 
КОВНІРА.

Храм Антонія 
і Феодосія 

збудував 
відомий 

зодчий Києво-
Печерської 

лаври
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Таня  
Овчар

Олена 
Максименко

інна  
Завгородня

Роман  
Кабачій

ВОТ іЗ ЮКРАйНА?..
Кордон Монголії і Бурятії пере-
тинали потягом Пекін – Москва. 
Китайський провідник попро-
сив паспорти. Подив і недовіра: 
«Юкрайна?! Вот із Юкрайна?!» 
– зникає, повертається з коле-
гою, чухають потилиці удвох, 
повторюючи запитання. Збен-
тежені, вони приходили знов і 
знов. Мій друг дістає атлас і по-
яснює: Китай, Монголія, Росія... 
«А, то ви з Росії», – полегшено 
зітхають. «Ні! Ось тут Україна! 
Ось Польща, Молдова...» «То ви 
Польща?!» – зраділи китайці. 
Зрештою прийшли всім натов-
пом зі словником, але і він вия-
вився китайською грамотою. 
Ситуацію врятували московські 
студентки із сусіднього купе, що 
трохи володіли китайською. 
Провідники перепитали їх, чи 
Україна – то часом не Литва і чи 
взагалі існує, і потому вгамува-
лись. 

ДОРОГОЮ ДОДОМУ
Після приємних гостин їхала 
додому в роздумах, що схожа 
на сіру мишу, бо маю багато та-
ємних нірок пам’яті. Коли у су-
єтах буденних бракує спокою, 
шукаю нірку, де тихі хвилі 
омивають босі ноги, я йду 
вздовж червневого вечора на-
зустріч зорі життя. Хочу 
смутку – дивлюся на тата, що 
схилився рукою об хвіртку і 
востаннє, сумний і сивий, ма-
хає мені на прощання. Потре-
бую любові – переживаю мо-
менти народження сина і до-
ньок. Бракує романти  ки – вмо- 
щуюся в крісло на березі Дні-
пра, що навпроти золотовер-
хих куполів, руки вкладаю в 
долоні коханого. Нірки зачи-
няю і тримаю за сімома зам-
ками, аби ніхто не забрав, не 
розвіяв, не розпорошив. Ціню 
їх і зберігаю як дорогоцінні 
прянощі пирога життя.  

У ТиШі
Експрес Київ – Дніпропе-
тровськ, ранок. Раптом почи-
нає гуркотіти радіо – пісня у 
стилі Зіброва уславлює Укра-
їнську залізницю. Добре, що 
не працює телевізор, думаю я, 
і прикручую радіо над власним 
сидінням і над сидінням су-
сіда. Прошу провідника, який 
саме збирає квитки, щось зро-
бити із цим галасом. Він при-
кручує ще кілька вимикачів. 
Тепер радіо гуде вже тільки в 
сусідньому відсіку. Можна 
було би з цим миритися або 
увімкнути плеєр. Але роблю 
над собою зусилля і, всміхаю-
чись та перепрошуючи, закру-
чую всі до одного вимикачі у 
вагоні. У благословенній тиші 
повертаюся на своє місце, а по-
переду ще шість годин спокій-
ної та приємної подорожі, у 
якій ніхто не набридає, а голо-
вне – ніхто не співає. 

ігор  
Кручик

ВиЩий ХОЛУяЖ 
Хоч Ян Табачник назвав жур-
налістів холуями, але не по-
хвалити його я не можу. Очо-
ливши севастопольський фес-
тиваль «Пісні моря», він 
владоможно взяв у журі дру-
жину, а також приятеля-
журналіста. Бо той, як воно, 
мабуть, і личить холуєві, не раз 
славословив Яна Табачника і 
його жінку, так що, виходить, 
баш на баш. А яку промову з 
реверансом чинній владі про-
голосив Ян Табачник на від-
критті фесту! Такого прогину 
від митця, такого лизання 
страусиної туфлі не пригадую 
й за 20 років незалежності. 
Оце майстер-клас, і навіть без 
баяна. Що ж, нарешті нам по-
казали, як «безкомпромісно й 
чесно» повинен діяти борець із 
холуйством. 

НАСТРій НА ВУЛиЦі
Іноземці скаржаться, що в 
Україні люди мало усміха-
ються. Можливо, нам і не треба 
на вулицях прісних американ-
ських усмішок, але що правда, 
то правда. Обличчя наших лю-
дей говорять якщо не про голо-
домори і репресії, то про не-
сплачений кредит, недогодова-
них дітей або кримінал на 
вулицях. Як у пісні головного 
героя фільму «Чарівний голос 
Джельсоміно»: «Странные 
лю ди, будто бы вместе играют в 
одну игру [...] Кислые лица, 
хмурые взгляды у всех»... Укра-
їнці мовби домовилися один 
одного не любити, що засад-
ничо неправильно для загаль-
ного розвитку країни як такої. 
Як тут не згадати Шевченка: 
«Обніміться, брати мої, молю 
вас, благаю!..» 

СеКРеТи ТеРМіНУ
Знайома, що працює у фран-
цузькій фірмі, порадила ку-
пувати косметику протягом 
рекламної кампанії виробу 
плюс півроку, пояснивши, що 
тільки тоді вони можуть га-
рантувати все, про що йдеться 
у рекламі. Після закінчення 
терміну товар міститиме 
тільки ту кількість інгредієн-
тів, що їх можна забезпечити 
грошима, які він коштує в 
Україні. Бо пересічна укра-
їнка не спроможна платити 
за нього стільки, скільки пе-
ресічна француженка. Понад 
те, знайома стверджує, що це 
стосується всіх товарів по-
всякденного вжитку. Саме 
тому улюблений пральний 
порошок з часом починає по-
гано прати, а шоколадні ба-
тончики не смакують.  

Олена  
чекан
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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

Гуляш із турула 
Автор: Кшиштоф Варґа. 
 

Книжка сучасного польського 
прозаїка та журналіста 
Кшиштофа Варґи «Гуляш із 
турула» — це своєрідний 
репортаж про сучасну 
Угорщину, поєднаний з 
історичними екскурсами та 
роздумами про тамтешню 
культуру.

Політика та мораль 
 Автор: С’юзен Мендус.
  

Книжка присвячена проблемі 
співвідношення політики та 
моралі. Авторка намагається 
дати відповіді на запитання,  
чи можуть бути політики 
моральними, а якщо так,  
то в який спосіб.

Головою в мур Кремля 
Автор: Кристина Курчаб-Редліх. 

  
Книжка про останні  
дні СРСР та сучасну Росію.

Фінляндія, 1944. Війна, суспільство, настрої 
 Автор: Генрік Мейнандер. 
 

На багатому фактажному  
матеріалі автор розкриває 
прагнення влади та  
суспільства Фінляндії відстояти 
державну незалежність  
під час глобальних  
політичних і територіальних  
змін.

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:

II півріччя 2011 р.
▪ 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, 
М. ЛЬВІВ

пр-т Свободи, 7 тел.: (032) 235-73-68
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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