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Ставка на культуру
Віце-президент Вроцлава 
Ярослав Обремський про 
те, як перетворити місто на 
культурну столицю Європи 

Тріада Тюрингії
Де в Німеччині 
можна відчути 
небаварську
традиційність 
країни

Німі діалоги із сучасністю
Тенденція: фестивалі німого 
кіно, завдяки яким шедеври 
початку ХХ століття постають
у новому мистецькому 
прочитанні

Бо такий
Тарас Прохасько  
про основні елементи 
буття, моделі 
ідеальної України  
та непрості тексти

Мандрівники  
в минуле
Субкультура: 
військово-
історичні 
реконструктори

24

3230

12

58 6256

5248

Майкл Бініон 
про дилему 
духівництва

Превентивні заходи
Як влада обмежує 
ініціативи 
громадських 
організацій, здатних
мобілізувати 
суспільство

Зайві руки
Чому для 
обслуговування 
української економіки 
46 млн громадян 
забагато

Юрій 
Макаров 
про 
опортуністів

28

16

18 22

10

64

Влада пустилася 
берега
Чому 
Янукович і Ко 
демонстративно 
ігнорують 
громадян і закон

Фото тижня
Краномалія

Запрошення в Азіопу
Російський політик 
та історик Юрій 
Афанасьєв про 
«Російську систему» 
та її тиск на Україну

Люди натовпу
Як 
створювався 
homo 
sovieticus

Кривавий Базар
Чому Другий 
зимовий похід 
Армії УНР зазнав 
поразки

36 40 44

Ми пиляли 
апельсин
Чому не 
підвищується 
рівень зайнятості

Конні Гедеґард 
про глобальну 
відповідальність 
за зміну клімату

Усі проти 
Башара Асада
Чи стане Сирія 
другою Лівією

Торжество другорядності
Чому, легітимізуючи 
своїми голосами 
виборчі правила 
від влади, опозиція 
заклала підвалини для 
самоліквідації
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Майже 
серйозно 
про  
«йолку-
палку»  
та кийки

Андрес Геркель 
про типову 
помилку, яку 
роблять усі країни, 
що переживають 
перехідний етап
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Вахтанг 
Кіпіані 
про важку 
пам’ять
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П
лавучий кран-велетень (3 тис. т 
ваги, 93 м заввишки) впав у Дні-
про і якщо не поховав, то зна-
чно відсунув здання в експлуа-

тацію Подільсько-Воскресенського мос-
 ту в Києві  – одного зі столичних мега-
довгобудів, які влада стахановсь  кими 
темпами намагається завершити до ви-
борів (парламентських і мерських), щоб 
сподобатися киянам. На щастя, жоден 
із робітників, які працювали на об’єкті, 
не постраждав.
Надзвичайна пригода сталася 18 лис-
топада поблизу набережної, якою 
щоранку їздить Віктор Янукович: 
якби інцидент стався години на дві 
раніше, його, цілком можливо, квалі-
фікували б як теракт. Кран «Захарій» 
заплямував воду нафтопродуктами, 
які відразу ж заходилися показово 
вичищати з Дніпра, і «завів» собі ака-
унт у соцмережах: охочі юзери пи-
шуть від його імені кумедні повідо-
млення. Кран швидко перетворився 
на визначне місце київського По-
долу  – стало модним фотографува-
тися на тлі «Захарія».

Фото: ВЛАДИСЛАВ ВОЗНЮК
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Тиждень 
в історії

Англійський аптекар Джон 
Вокер винайшов сірники

У Москві помер 
Олександр Довженко, 
класик українського 
кіно, письменник

У Львові молодь 
виступила з вимогою 
створення українського 
університету, практичних 
результатів це не дало

25 листопада 1956 року 26 листопада 1901 року 27 листопада 1826 року

Новим головою Спілки 
письменників обрано 
Віктора Баранова. Він 
змінив на цій посаді нардепа 
Володимира Яворівського

Рада прийняла новий 
закон про вибори народ -
них депутатів. Ініціативи 
влади підтри  мала більшість 
опозиціонерів

МАГАТЕ ухвалила 
резолюцію щодо 
Ірану – вимагає 
доступу до його 
ядерних об’єктів

17 листопада 18 листопада 19 листопада

М
айдан нікого нічого не навчив. Влада не 
просто не рахується з людьми, вона де
монстративно ігнорує громадян і закон. 
На 22 листопада в Києві окремі громад

ські об’єднання запланували масові заходи з від
значення річниці Помаранчевої революції, про 
що було повідомлено, як цього вимагає Консти
туція, Київську міську державну адміністрацію. 
КМДА, своєю чергою, звернулася до суду з про

ханням заборонити проведення на цей день 
будь-яких заходів. Вимога не демократична, але 
технічно законна. Суд задовольняє вимогу – має 
на це право за буквою закону. Міліція та Держ -
управління охорони вирішили, що акції на День 
Свободи позначаться бійками (цікаво чому?), а 
крім того, зібрання на Майдані може загрожу
вати кортежу президента Литви Далії Грібаус
кайте, яка відвідувала Київ саме цього дня. На 

Влада пустилась берега

НА ЧАСІ|ТЕНДЕНЦІЇ ТИЖНЯ
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Трибунал з війни у 
колишній Югославії 
виніс перший вирок.  
10 років отримав хорват 
Дражен Ердемович

Підчас референдуму 
92% українців 
проголосували  
за незалежність

Радянська 
Україна приєдна  - 
  лася до Конвенції 
Червоного Хреста

28 листопада 1921 року 29 листопада 1996 року 30 листопада 1939 року 1 грудня 1991 року

СРСР напав на 
Фінляндію – 
почалася 
«Зимова 
війна»

Прем’єр-міністр 
Національної 
перехідної ради Лівії 
Абдель Рахім аль-Кіб 
сформував новий уряд

Сирійська опо-
зиція взялася до 
зброї: вперше об-
стріляно будівлю 
правлячої партії

День Свободи: влада 
всіляко перешкоджала 
заходам до річниці 
Помаранчевої 
революції

20 листопада 21 листопада 22 листопада
Юлію Тимошенко 
обсте  жили в одній 
із київських клінік. 
Результати огляду 
невідомі

23 листопада
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головну площу столиці у День Свободи стягують 
кілька сотень бійців «Беркута», солдатів вну
трішніх військ, близько 100 (за різними підра
хунками) «співробітників у цивільному». Також 
загалом законно МВС забезпечує виконання рі
шення суду. Але після обіду на Майдані 
з’являється відомий усім персонаж коміксів регі
онал Олег Калашніков зі своєю «бойовою гру
пою» під назвою «Загальновійськовий союз» і 
проводить повноцінний мітинг. Доблесний «Бер
кут», солдати внутрішніх військ, цивільні раптом 
«забувають», для чого їх звезли, виявляють без
діяльність і ніяк не реагують на невиконання рі
шення суду. Понад те, «Беркут» бере в кільце 
групу Калашнікова і захищає від помаранчевих.
«Бєспрєдєл» влади 22 листопада особливо від
чутний на тлі його невмотивованості. Ще можна 
зрозуміти злочин, якщо на кону мільйони. Але 
який може бути ефект від того, що Калашніков 
на День Свободи провів мітинг і влада демон
стративно начхала на закон? Це підвищить рей
тинг Партії регіонів на додаткових 10%? Радше 
навпаки, Калашніков лише підкреслює карика
турність нинішньої влади і ПР зокрема.
Та вимальовується дивна тенденція. Такі без
глузді дії проти закону влада вчиняє з гідною по
диву періодичністю. Досі Табачник за антиукра
їнські, а Могильов – за антитатарські заяви не 
відповіли. На 9 Травня, як і на День Свободи, не
зважаючи на рішення суду, у Львові під прикрит
тям працівників міліції до пам’ятника Слави 
було завезено провокаторів зі «знамєнєм По
бєди», на День Незалежності міліція, порушу
ючи рішення суду, не дозволила маніфестації 
пройти Володимирською вулицею в Києві.
Влада може бути демократичною, недемократич
ною, авторитарною, ліберальною, вона може собі 
багато що дозволяти, приймати непопулярні рі
шення. Не може робити лише одного: порушу
вати закон. Влада, яка не дотримується закону, 
сама ставить під сумнів свою легітимність. Яну
кович і КО запропонували небезпечну гру без 
правил. Адже сьогодні керівництво держави не
хтує законом, а завтра він може стати зайвою 
формальністю для кожного громадянина.

Андрій Скумін

Терор набирає розмаху, принаймні якщо вірити звітам спецслужб. 
Управління СБУ в Дніпропетровську вже другий тиждень просить 
«надати інформацію, пов’язану з терористичним актом», який 
стався в місті 16 листопада. Тоді на проспекті Карла Маркса серед 
ночі вибухнула урна для сміття, в яку кинув порожню пляшку чо
ловік, що вийшов із таксі. Сам він загинув. Шукає спецслужба й 
«авторів» вибухів у Харкові та Запоріжжі (там ніхто не постраж
дав). Досі незрозуміло, чому органи кваліфікують ці інциденти як 
теракти. Водночас 18 листопада СБУ порушила кримінальну 
справу щодо «погрожування вибухом» у Донецьку. За дивним збі
гом протидіяти «небезпеці» там почали тільки 22 листопада: в річ
ницю Помаранчевої революції вулиці міста під приводом «повідо
млень про можливий теракт» заюрмили загони спец призначенців. 
Ще один «збіг»: саме в цих регіонах продовжують голодування 
ліквідатори Чорнобильської аварії. І, зокрема, в Донецьку їхній та
бір протесту міліція вже погрожує ліквідувати під приводом «за
грози терактів» супроти органів місцевої влади.

Привид тероризму?

Погані новини для Банкової
22 листопада Київ відвідала президент Литви Даля Ґрібаускайте, 
яка привезла для Віктора Януковича меседж від західних партне
рів. «У Європі переважає погляд, що Тимошенко та її колеги стали 
жертвами процесу політичної нейтралізації», – заявила гостя на 
спільній з українським колегою прес-конференції. А потім до
дала: «Це і є тією промовою і новиною, яку мене просили й упов -
новажили донести до вас від імені ЄС». Про перспективи цьогоріч
ного саміту Україна – ЄС 
Ґрібаускайте висловилася 
лаконічно: його успіх за
лежатиме від того, чи 
зможе Київ «показати 
свою спроможність далі 
жити в самому дусі асоці
ації». Янукович був явно 
роздратований заявами 
гості, про що свідчили 
його поведінка й міміка. 
Проте він укотре наполя
гав на тому, в чому Укра
їні вже де-факто відмо
вили: мовляв, будь-що 
треба зафіксувати пер
спективу її членства в 
угоді про асоціацію з ЄС.

Продовження теми 
на стор. 8
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90 тис. людей 6–7 млн грнНа 50%
збільшився потік нелегальних мігрантів 
до Європи з початком Арабської весни. 
Дані Європейського агентства прикордон-
ного контролю Frontex

померли від СНІДу в країнах Східної 
Європи та Центральної Азії 2010 року, 
2001-го цей показник становив 7,8 тис. 
«Лідерами» в регіоні є Україна та Росія

планує витратити влада на новорічні 
святкові заходи. Торік на це вистачило 
4 млн грн

ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
готовий до паузи
Президент готовий «прямо зараз 
зробити паузу в євро-
інтеграції» і втішає: 
такі паузи вже тра-
плялися.

ЮРІЙ НЕДАШКОВСЬКИЙ
під підозрою
Молдова видала ордер на 
арешт та оголосила в роз-
шук очільника укра-
їнського Енергоато-
му за невиконан-
ня судових рішень. 
Недашковський вва-
жає, що його «за-
мовила» ОЗГ. 

ВЛАДІМІР ПУТІН
дратує співгромадян
Майбутнього російського 
президента освистали 
в Москві під час від-
відин спорткомплек-
су «Олімпійський». 
Згодом телевізійни-
ки назвали свист інтер-
шумом.

МІХАІЛ ХОДОРКОВСКІЙ
не потрапить на великий 
екран
У Росії кінотеатри від-
мовляються від по-
казу фільму «Ходор-
ковский». Прокат 
стрічки в Україні та-
кож під питанням.

5 ОБЛИЧ МАЙЖЕ СЕРЙОЗНО

Розчарування 
в ДИКТАТУРІ
Українці мають чимдалі менше ілюзій 
щодо «сильної руки»: після згортання політре-
форми й повернення до Конституції 1996 року 
популярність президентського правління впала, 
як і рейтинг самого очільника держави: якщо 
наприкінці каденції Віктора Ющенка президент-
ської форми правління бажали 24%, то станом 
на сьогодні цей показник становить лише 13%. 
На сильного лідера все ще розраховують сим-
патики Партії регіонів і ВО «Свобода».

% підтримки 2009
% підтримки 2011

ПРЕЗИДЕНТСЬКА
МОДЕЛЬ 

ПРЕЗИДЕНТСЬКО-
ПАРЛАМЕНТСЬКА ПАРЛАМЕНТСЬКА НЕ ВИЗНАЧИЛИСЬ

ПАРЛАМЕНТСЬКО-
ПРЕЗИДЕНТСЬКА ДИКТАТУРА

За даними 
Соціологічної 
групи «Рейтинг»24  22  21  

2634  34  

13

5 25 5

15

ГРОМАДСЬКА ДУМКА

АНАТОЛІЙ ГРИЦЕНКО
в опозиції до опозиції
Його «Громадянська по-
зиція» вийшла з Комі-
тету опору диктатурі 
на знак протесту про-
ти підтримки опози-
ційними фракціями 
нового закону про 
вибори.
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€1,5 трлн$2 млрд
готовий заплатити лівійським 
повстанцям син Муаммара 
Каддафі Сейф аль-Іслам за своє 
визволення

протягом п’яти років планує 
виділити Китай на «зелені» 
технології

КОРОТКО

Розчарування 
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щодо «сильної руки»: після згортання політре-
форми й повернення до Конституції 1996 року 
популярність президентського правління впала, 
як і рейтинг самого очільника держави: якщо 
наприкінці каденції Віктора Ющенка президент-
ської форми правління бажали 24%, то станом 
на сьогодні цей показник становить лише 13%. 
На сильного лідера все ще розраховують сим-
патики Партії регіонів і ВО «Свобода».

% підтримки 2009
% підтримки 2011

ПРЕЗИДЕНТСЬКА
МОДЕЛЬ 

ПРЕЗИДЕНТСЬКО-
ПАРЛАМЕНТСЬКА ПАРЛАМЕНТСЬКА НЕ ВИЗНАЧИЛИСЬ
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Х
тось із класиків казав, що жоден тиран не може довго вси
діти на багнетах. Бо сідницям боляче. Віктор Янукович, як 
і чимало інших авторитарних президентів новітньої доби, 
намагається всидіти на чомусь м’якшому. Здавалося б, 

цим «м’якшим» судилося бути міліцейським кийкам і залізним 
парканам, котрими «невідомо хто» заздалегідь огороджує тери
торії Києва, де можуть відбутися будь-які акції протесту (див. 
стор. 8).
Але не все так просто! Традицій треба дотримуватися, тим паче в 
авторитарних системах державного устрою. Роль «багнетів» ціл
ком можуть відіграти голки «йолок». Ставити новорічну ялин
ку на головній площі столиці почали з десятикратним запасом 
часу – за 49 днів, тоді як самі комунальники стверджують, що на 
це потрібно 7–9 годин. Увесь майдан Незалежності при цьому 
вже за традицією обнесли залізним парканом. 
Відтак комедія «анти-Майдану» стала не просто черговим свід
ченням боягузтва режиму, а черговим доказом його кумеднос
ті. 22 листопада Віктор Янукович офіційно привітав українців із 
Днем Свободи, тобто з річницею Майдану.

«Йолка-
палка» 
та кийки
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Азіопа 
Президенти Білорусі, РФ та Казахстану підпи
сали договір про створення Євразійської еконо
мічної комісії – наднаціонального органу управ
ління Єдиним економічним простором (ЄЕП). 
Заплановано, що вона відповідатиме за уніфі
кацію макроекономічної, конкурентної, енер
гетичної і навіть валютної політик трьох кра
їн. Від 2012 року має запрацювати ЄЕП, у межах 
якого три країни обіцяють забезпечити свободу 
руху товарів, послуг, капіталу та робочої сили. 
Документи про створення простору підписува
ли ще 2003-го.

У Єгипті знову неспокійно
На майдані Тахрір 
у Каїрі знову не
спокійно. Там обла
штувалися мітин
гувальники, які ви
магають від Вищої 
ради збройних сил, 
яка править Єгип
том, передати вла
ду цивільним. По
ліція намагалася витіснити активістів із площі 
за допомогою сльозогінного газу та кийків. Уна
слідок зіткнень загинуло, за даними державних 
ЗМІ, 13 осіб. 28 листопада відбудуться перші 
парламентські вибори після повалення режиму 
Хосні Мубарака.

Правий марш
На дострокових парламентських виборах в Іс
панії перемогла Народна партія, здобувши 
44,6% голосів, або 186 місць із 350. Соціаліс
ти, які дотепер перебували біля керма, здобу
ли 28,73% голосів (110 місць). Це найбільша 
перемога правих від часу падіння диктатури 
Франко в 1975-му. Тепер народники зможуть 
самостійно сформувати уряд, а їхній лідер Ма
ріано Рахой – стати прем’єр-міністром. Іспан
ці невдоволені заходами економії, які запро
вадив уряд соціаліста Хосе Сапатеро, та най
вищим у ЄС рівнем безробіття, проте правим 
теж доведеться урізати державні витрати. За 
оцінками експертів, Рахою слід заощадити ще 
€30 млрд.

Напіввиїзні білоруси
Білорусів обмежують у спробах покращити ма
теріальне становище в умовах економічної кри
зи. Відтепер виїжджати за межі Митного сою
зу на одному автомобілі з Білорусі можна лише 
один раз у вісім днів. Таким чином уряд нама
гається мінімізувати вивезення з країни авто
мобільного пального. Раніше офіційний Мінськ 
уже встановив обмеження на вивезення харчо
вих продуктів, тютюнових виробів та бензину 
(без мита можна вивезти повний бак автомобі
ля, що перетинає кордон, і додатково 10 л).
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Опортуністи

Автор:  
Юрій 

Макаров

З
вучить жахливо, але починаєш розуміти 
Лєніна. Це ж він, Владімір Ілліч, над усе 
ненавидів опортуністів, про що писав мало 
не в кожній своїй статті. Опортуністами 

вождь світового пролетаріату зневажливо нази
вав тих представників соціал-демократії, хто в 
жорстких, як тоді здавалося, умовах поліцей
ської держави наполягав на використанні наяв
них можливостей, а ще точніше, на відмові від 
боротьби, на угоді з політичним противником. 
Говорячи людською мовою, опортунізм – це 
просте пристосуванство. Цікаво, що сказав би 
герой пам’ятника на розі Хрещатика й бульвару 
Шевченка, якби дізнався про результати голосу
вання 17 листопада за новим законом про ви
бори народних депутатів? Як він назвав би поло
вину опозиціонерів, які підтримали законопро
ект своїми картками? Пам’ятаючи діапазон лє
нінського полемічного темпераменту, страшно 
навіть уявити.
Усі знають, що політика – мистецтво реального, 
без компромісів тут не обійтися. Але є компро
міси й компроміси. Одна річ – ситуативні домовле
ності, маневри, тимчасові відступи, інша – капі
тальна зрада декларованих принципів. Ну га
разд, правляча коаліція обстоювала свої інтер
еси, а навіть якби це суперечило інтересам, у її 
рядах небагато пустунів, які наважилися б про
ігнорувати диригентську паличку Чечетова. Але 
опозиція? Невже штики з БЮТ і «Фронту змін» 
не розуміли, що вони ро
блять? Адже, попри всі пре
тензії до культурного та ін
телектуального рівня дея
ких народних обранців, не 
можна не погодитися, що 
клінічних ідіотів серед них 
немає. Навпаки, зрозуміло, 
що підняття бар’єра та за
борона блоків працюють 
безпосередньо на них, адже 
їм відійдуть голоси вибор
ців, які підтримали б «мар
гіналів». Але так само зрозуміло, що за но
вим законом стальні лави регіоналів зміц
нять свої позиції, унеможливлюючи або 
вкрай ускладнюючи повернення до нормальної 
системи представницької влади з людським об
личчям. Як конкретно й покроково це відбува
тиметься, див. стор. 12.
Взагалі-то немає сенсу сперечатися: ідеальної 
виборчої моделі не існує. Навіть найдоскона
лішу систему «стримувань і противаг» – мажо
ритарну, пропорційну чи змішану – може спо
творити безліч нібито суб’єктивних і другоряд
них факторів, починаючи від загальної низької 
політичної культури й закінчуючи змовою еліт. 

Схоже, у нашому випадку ми маємо справу з 
обома нещастями, проте перше з них вже нібито 
звичне й до того ж інколи обертається дивними 
сплесками громадянської активності на кшталт 
того, річницю якого ми відзначали у вівторок. А 
ось щодо другого нещастя, то на нього немає 
ради. Немає в Україні наразі інших еліт, окрім 
цих – корумповано-опортуністичних, демаго
гічних, глибоко байдужих до реального майбут
нього всієї країни, а не лише тісної групи ком
паньйонів, до реального розвитку, а не його імі
тації.
Партія влади отримала з рук опозиції carte 
blanche робити на наступних виборах до Ради 
все, що заманеться. Їй не просто розв’язали 
руки, а й дали благословення – ось у чому весь 
кайф поточної колізії. Адже насправді ніхто не 
штовхав опортуністів під лікоть: уже давно до
ведено на практиці, що власне регіонали плюс 
«тушки» здатні забезпечити потрібний Банко
вій результат за будь-яким законопроектом, 
тобто буквально будь-яким. Навіщо ж було вза
галі брати в цьому участь – мазатися, ганьби
тися? Вписали ілюзорні запобіжники проти 
зловживань, домоглися косметичних поступок? 
Що сказати: опортуністи… А може, просто дбали 
про свій інтерес? У будь-якому разі фатальна 
цифра в 366 голосів «за» – новий сумний рекорд 
у вітчизняній політиці й нова брудна сторінка в 
історії вітчизняного політикуму.

Але святкувати капітуля
цію не варто. У нашого ви
борця коротка пам’ять, це 
правда, проте не настільки, 
як хотілося б еквілібристам 
із будівлі за свіженьким 
парканом. Не знаю, чи за
уважив хтось зв’язок між 
катастрофічним падінням 
рейтингу колишнього пре
зидента та його запрошен
ням Януковичу очолити 
уряд. Або зв’язок між спро

бою утворити вікопомну коаліцію ПРиБЮТ 
і нинішнім небажанням широких мас іти 
визволяти Тимошенко з Лук’янівки. Якби 

поміряли громадську думку, напевно, знайшли 
би переконливу кореляцію. А ось зв’язок між фа
тальним рішенням лідера соціалістів порідни
тися з регіоналами та його повним зникненням 
із політичної арени видно неозброєним оком. Де 
він, Мороз? Немає його. Хто наступний? Голов
 не, що тут навіть ні на кого ображатися. Тому що 
політика, хай там як, має справу з цінностями. А 
цінності – правдиві чи хибні – не вибачають, 
коли їх зраджують. Спитайте в Лєніна. Он він 
там стоїть, рожевий, на перехресті… 

НЕМАЄ В УКРАЇНІ 
НАРАЗІ ІНШИХ ЕЛІТ, 

ОКРІМ ЦИХ – ГЛИБОКО 
БАЙДУЖИХ ДО 

РЕАЛЬНОГО 
МАЙБУТНЬОГО ВСІЄЇ 

КРАЇНИ

Продовження  
теми на стор. 12
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Автори:  
Андрій Дуда,  

Ростислав Павленко

17 
листопада 2011 року 
було ухвалено новий 
Закон «Про вибори на
родних депутатів Укра-   

їни». За цей документ голосу
вали як владні фракції, так і 
опозиція: 62 депутати від фрак
ції «Батьківщина» та 36 – від 
фракції «Наша Україна – На
родна самооборона». Провладні 
сили задоволені – вони досягли 
того, чого хотіли. Опозиція ви
торгувала деякі процедурні по
кращення, але на практиці це їй 
не допоможе.  

МІФ ПРО ПЕРЕМОГУ
Попри запевнення деяких опо
зиціонерів у тому, що ухвалення 
закону – це консенсус і компро
міс, є вагомі підстави вважати: 
влада цілковито виграла бо
ротьбу за виборчі правила. Текст 
документа роздали депутатам 
безпосередньо перед голосуван
ням, яке відбулося в рекордно 
стислі терміни – менш ніж за го
дину, тобто проаналізувати 
остаточний варіант положення 
законопроекту було апріорі не
можливо. А відтак, зважаючи на 
багаторічні традиції Верховної 
Ради, можна констатувати полі
тичний вибір деяких опозицій
них політсил, зроблений кулу
арно, після переговорів із керів
ництвом держави.

Відповідно розподілилася і 
вигода від рішення. Найбільше, 
звісно, отримала влада. Збере
жено основні положення, на які 
покладаються можновладці у 
сподіванні безпроблемно ство

рити власну більшість у наступ
ному парламенті. Насамперед це 
обрання половини Ради в мажо
ритарних округах і, за аналогією 
з виборами до ВР 2002-го та 
місцевими 2010-го, можливість 
проведення через них лояльних 
для себе кандидатів із викорис
танням адміністративного та фі
нансового ресурсів. Недарма Ве
неціанська комісія наполягала 
на тому, що в умовах сьогодніш
ньої України змішана система – 
це загроза чесності виборів. 

Далі, всупереч передвибор
чим обіцянкам практично всіх 
основних партій, у «пропорцій
ній» час тині залишено закриті 
списки, тобто такі, які сфор
мовані керівницт вом політ
сил. Зокре  ма, і на основі «ку
півлі» місць. А той, хто при
дбає такий квиток до пар
ламенту, почуватиметься 
вільним від зобов’я зань 
пе  ред «своєю» пар тією. 
Звідси й нові міжфрак -
ційні переходи у Верхо
вній Раді наступного 
скликання. 

Підняття вибор
чого бар’єра (за на
явності заборони 
створювати блоки) 
не просто обмежує 
кількість політ
сил, які можуть 
пройти до парла
менту. Що ви
щий бар’єр, то 
більше манда
тів розподіля
ється як «бо
нуси» між партіями, які 
його подолають. Тому, зокрема, 
голосування 17 листопада за за
кон про вибори вже називають 

Торжество 
другорядності
Легітимізуючи своїми голосами виборчі правила від влади, опозиція 
заклала підвалини для самоліквідації
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«змовою великих партій проти 
малих».

Нарешті, влада здобула важ
ливу моральну перемогу. Адже 
новий закон про вибори, підтри
маний 366 депутатами, вже не 
видається нав’язаним більшістю 
рішенням. Фактично опозиційні 
сили, віддаючи свої голоси, 
авансом легітимізували і згада
ний документ, і можливі пору
шення, які чинитимуться на 
його основі. Тобто майбутні пре
тензії Європи щодо недемокра
тичних перегонів тепер можна 
розбити об залізобетонний ар
гумент: так опозиція ж сама під
тримала саме такі вибори. Для 
цього, власне, і потрібна була її 
результативна співучасть у голо
суванні за нові виборчі правила. 
226 «за» провладна більшість 
мала і без неї, але легітимність 
такого закону була б набагато 
меншою.     

Зрештою, начебто враховані 
в документі «перестороги опози
ції проти порушень» можна обі
йти доволі легко. Змінено поря

док формування виборчих 
комісій? ПР усе од но 
зможе забезпечити ло

яльну для себе більшість у 
них, реанімувавши під- 
контро льні політичні про

екти. Врешті, ймовірна 
«політична переорі
єнтація» представ
ників «Батьків
щини» і НУ –  
НС, інших пред
ставників опози
ційних сил безпосе
редньо у виборчих 

комісіях. Вплив ад
мінресурсу, підкуп, 

залякуван  ня – такий 
арсенал достатньо зна
йомий. А це нівелює 
практично всі «демо
кратичні поправ ки» до 
закону про вибори.

Поновлено право 
партій відкликати чле  на 
комісії, який змінив ло
яльність? Але це відбува
ється не автоматично: до 
комісії треба зробити... 
подання про відклик 
свого представника. А на 
будь-якому етапі вибор
чого процесу комісія ви
щого рівня має право 

компетенційно підмі
няти комісію нижчого: 
ЦВК – окружну, 
окружна – дільничну. 

Це означає, що комісія вищого 
рівня може затягувати з рішен
ням про заміну члена виборчої 
комісії за поданням опозиційної 
партії. 

Для голосування на дому 
треба довідка медичної уста
нови? Такі установи цілковито 
підконтрольні органам держав
ної влади та місцевого самовря
дування. Тому за бажання керів
ництво здатне забезпечити ме
дичні довідки в необмеженій 
кількості…

Зрештою, місцеві вибори 
2010 року, проведені за мо
деллю, яка схожа на нині затвер
джену для парламентських пе
регонів, засвідчили: поєднання 
законодавчих преференцій для 
влади і методів тиску та фаль
сифікацій сформує непропорцій-
 но велике представництво про
владних сил у парламенті. 

ЗВИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОПОЗИЦІЇ
Враховуючи ці очевидні речі, 
чому деякі опозиційні сили (на
самперед БЮТ, «обезголовле

ний» ув’язненням Тимошенко, і 
«Фронт змін» Яценюка) пішли 
на таку співпрацю? Почасти по
яснення можна знайти у версії 
«змови великих партій проти 
малих».

Однак серед опозиційних  
депутатів, лідерів відповідних 
фракцій – досвідчені політики. 
Зазначена «змова» видається 
надто нерівноцінним обміном з 
владою, щоб вони на нього піш-
 ли. Відтак залишається версія 
про кулуарні домовленості ліде
рів і спонсорів БЮТ та ФЗ із вла
дою. Її ілюструють також пові
домлення оглядачів про активні 
консультації щодо ухвалення за
конопроекту, які проводив пер
ший віце-прем’єр Андрій Клюєв. 
Конкретні обриси домовленос
тей можна буде відстежити вже 
найближчим часом: за посла
бленням уваги контролюючих 
органів до певних підприємств, 
які пов’язують із представни
ками БЮТ і ФЗ; початком «ак
тивної роботи» цих політиків на 
територіях, які можуть увійти до 

ЦИТАТА  
ТИЖНЯ 
«Ми є свідками 
смерті старої 
опозиції»

Віктор Небо-
женко, керівник 

соціологічної 
служби «Укра-
їнський баро-

метр»
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«перспективних округів» з по
гляду проходження до ВР; акти
візацією переговорів між різ
ними групами у владі та опози
ції (наприклад, на лінії Ахметов 
– Яценюк, про що повідомля
лося в ЗМІ). 

Ідучи на такі «сепаратні» до
мовленості щодо персональних 
вигід, лідери опозиції фактично 
погоджуються на другорядну, 
підпорядковану роль і ризику
ють програти стратегічно. Така 
«другорядність», свідомий чи 
несвідомий пошук «старшого 
партнера», якого можна крити
кувати в заявах, але й фактично 
обслуговувати в обмін на певні 
тактичні блага, є давньою про
блемою опозиції. За подіями 
останніх років призабулися 
певні сервілістські кроки «На
шої України», частина якої нині 
тяжіє до політсили Яценюка. 
Приміром, голосування за про
граму уряду Януковича у квітні 
2003-го (завдяки цьому той 
отримав 335 голосів і міг ствер
джувати, що «спирається на 
конституційну більшість», й іг
норувати прохання опозиції про 
підтримку її законопроектів). 
Або ще рельєфніший приклад – 
голосування за дозвіл на прива
тизацію Укррудпрому у квітні 
2004-го. Тоді лише голоси «На
шої України» дали змогу цьому 
рішенню набрати 226 «за»; у ре
зультаті металургійну галузь 
монополізували олігархи – ни
нішні спонсори ПР (зокрема, Рі
нат Ахметов). 

Виявляє схильність до кулу
арних домовленостей і БЮТ. Без 
лідера, яка завжди дотримува
лась власної лінії і принаймні не 
допускала використання своєї 
фракції в чужих сценаріях, Блок 
Тимошенко може перетвори
тися на джерело голосів за сум
нівні ініціативи влади в обмін 
на преференції для його лідерів, 
які залишаються на свободі. У 
цьому контексті ув’язнення екс-
прем’єрки всупереч протестам 
на Заході отримує цинічне прак
тичне пояснення.

РОБИТИ, ЩО МОЖЛИВО
Запобігти масовим фальсифіка
ціям за новим законом прак
тично нереально. Але це не озна
чає, що опозиція має вдаватися 
до улюбленого заняття – жалку
вання за втраченими можливос
тями і взаємного поборення. 
Зважаючи на заяви, частина її 

не піде на співпрацю з владою. 
Тож такі сили мають забезпе
чити максимальну чесність ви
борчого процесу. Або, точніше 
кажучи, звести до можливого 
мінімуму фальсифікації і доку
ментувати ті випадки, усунути 
які не вдасться. Задокументо
вані порушення можуть бути 
підставою для обгрунтованих 
висновків про нелегітимність 
виборів, якщо, звичайно, в опо
зиції вистачить мотивації захи
щати справжню волю громадян.

У цьому зв’язку питання  
№ 1 – формування виборчих ко
місій. Реальна опозиція має, ко
ординуючи зусилля, подати до 
них (і окружних, і дільничних) 
компетентних та досвідчених 
людей, з доброю репутацією і 
відразою до підкупу й фальсифі
кацій. Знайти таких навіть важ
ливіше, ніж просто «фахівців із 
виборчих процедур». Уже сьо
годні потрібно складати списки і 

проводити тренінги для осіб, 
яких партії планують включати 
до складу виборчих комісій. 
Може бути доцільним створити 
для цього спеціальний коорди
наційний центр між реальними 
опозиційними силами. 

Ще одне призначення такого 
центру – навчання і координа
ція роботи спостерігачів та ін
ших осіб, які мають право бути 
присутніми на засіданнях ви
борчих комісій та на дільницях: 
кандидатів у народні депутати, 
їхніх довірених осіб, уповнова
жених представників партій, 
ЗМІ. Тому надважливе питання 
для опозиції – провести фахову 
підготовку спостерігачів і рівно
мірно розподілити їх між вибор
чими комісіями та дільницями.

Особливу увагу опозиційні 
партії мають звернути на при
сутність на виборах 2012 року 
міжнародних спостерігачів. Від
відання ними засідань виборчих 

ПОГОДИВШИСЬ НА ЗМІНУ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ,    
ОПОЗИЦІЯ ЗДАЛА ВИБОРИ 

Перемога, від якої відмовилися

Торжество мажоритарників
За списками влада отримує меншість, але добирає в округах
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Опозиція до президента Опозиція

Пропрезидентські сили Пропрезидентські сили

Прогнозні результати голосування за закритими списками партій 
згідно з нинішніми правилами: 450 депутатів обираються за 
партійними списками, виборчий бар’єр – 3% (з урахуванням 
норми, яка виключає можливість голосування проти всіх).
За основу обрахунку взято*: 
орієнтовна кількість виборців – 36,57 млн
явка – 65% (23,77 млн)
кількість недійсних бюлетенів – 1,7% (404 тис.)

Прогнозні результати голосування за списками партій 
згідно з новими правилами: 225 депутатів обираються 
за партійними списками, 225 – за мажоритарними 
округами, виборчий бар’єр – 5%, блоки не беруть участі 
в перегонах, немає можливості голосувати проти всіх.

Орієнтовна кількість мандатів в 
одномандатних округах, яку, ймовірно, 
отримають представники Парт� регіонів 
(експертна оцінка Тижня)

Мажоритарний  бонус
Влада отримає приблизно 170 мандатів 
(з урахуванням депутатів-мажоритарників від 
Парт� регіонів та від інших провладних 
політсил)

Опозиція – приблизно 55 мандатів 

108
22

87

5,4

21

Рівень підтримки, %**
(серед тих, хто має намір
взяти участь у виборах)

Орієнтованакількість мандатів
за списками партій

*Орієнтовні кількість 
виборців, явку, кількість 
невикористаних бюлетенів 
взято довільно з 
урахуванням аналогічних 
показників на позачергових 
виборах до парламенту 
2007 року та в І турі 
президентської кампан� 
2010-го.
**Опитування соціологічної 
групи «Рейтинг» (початок 
листопада 2011 року).
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комісій, дільниць із можливістю 
вести відео- і фотозйомку є до
сить серйозним фактором стри
мування фальсифікаторів. Саме 
тому повинно бути колективне 
звернення опозиції до ЄС, Ради 
Європи, ОБСЄ, інших міжнарод
них організацій, демократичних 
іноземних держав з проханням 
надіслати пропозиції щодо реє
страції офіційними спостеріга
чами на парламентських вибо
рах своїх представників. Ефект 
міжнародного представників 
може бути лише за наявності в 
Україні щонайменше 5–6 тис. 
міжнародних спостерігачів. І 
щоб забезпечити їх переклада
чами, реальна опозиція вже те
пер має шукати серед своїх при
хильників тих, хто володіє іно
земними мовами. 

Зона особливої уваги – під
рахунок виборчих бюлетенів на 
дільницях. Не виключено, що на 
виборах 2012 року буде застосо

вано практику, коли рішенням 
виборчої комісії вилучаються з 
приміщення кандидати в депу
тати, їхні довірені особи, офі
ційні спостерігачі нібито на під
ставі «протиправного перешко
джання проведенню» її засі
дання. Після цього без свідків 
провладна комісія може легко 
зробити недійсними бюлетені, 
подані за опозиційних кандида
тів, або фальсифікувати їх ін
шим способом. Щоб цього не 
сталося, реальна опозиція пови
нна забезпечити присутність 
біля виборчих дільниць своїх 
прихильників після 22:00, а та
кож «резерв» тих, хто має право 
перебувати на виборчих дільни
цях: представників ЗМІ та офі
ційних спостерігачів.

Ще одним пунктом має стати 
проведення паралельного підра
хунку голосів. Причому це має 
бути не камерний, нікому не під
контрольний «паралельний під

рахунок голосів» якоїсь партії, а 
масштабний міжпартійний про
ект, який здійснюється опози
ційною «Центральною виборчою 
комісією» на основі примірників 
протоколів, отриманих членами 
ДВК, та копій протоколів, отри
маних спостерігачами. Макси
мальна прозорість паралельного 
підрахунку, залучення ЗМІ до 
висвітлення цього процесу здатні 
послабити ризики фальсифіка
цій на виборчих дільницях.

Опозиційні партії повинні, з 
одного боку, забезпечити чес
ність своєї кампанії, з іншого – 
проявити наполегливість у про
тидії порушенням з боку вла  ди. 
При цьому їм доведеться долати 
проблеми, до створення яких 
вони самі доклалися, голосуючи 
за виборчий законопроект. Якщо 
цього не буде зроблено, після 
парламентської кам  панії в жов
тні 2012 року українська опози
ція зведеться на маргінес.  

ПОГОДИВШИСЬ НА ЗМІНУ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ,    
ОПОЗИЦІЯ ЗДАЛА ВИБОРИ 

Перемога, від якої відмовилися

Торжество мажоритарників
За списками влада отримує меншість, але добирає в округах

189
22

152

5,4

37

19,9

138

9,8

68

4,7

32

261

261
189

172 
278

117

3,3

23

19,9

78

9,8

39

4,7

0
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Опозиція до президента Опозиція

Пропрезидентські сили Пропрезидентські сили

Прогнозні результати голосування за закритими списками партій 
згідно з нинішніми правилами: 450 депутатів обираються за 
партійними списками, виборчий бар’єр – 3% (з урахуванням 
норми, яка виключає можливість голосування проти всіх).
За основу обрахунку взято*: 
орієнтовна кількість виборців – 36,57 млн
явка – 65% (23,77 млн)
кількість недійсних бюлетенів – 1,7% (404 тис.)

Прогнозні результати голосування за списками партій 
згідно з новими правилами: 225 депутатів обираються 
за партійними списками, 225 – за мажоритарними 
округами, виборчий бар’єр – 5%, блоки не беруть участі 
в перегонах, немає можливості голосувати проти всіх.

Орієнтовна кількість мандатів в 
одномандатних округах, яку, ймовірно, 
отримають представники Парт� регіонів 
(експертна оцінка Тижня)

Мажоритарний  бонус
Влада отримає приблизно 170 мандатів 
(з урахуванням депутатів-мажоритарників від 
Парт� регіонів та від інших провладних 
політсил)

Опозиція – приблизно 55 мандатів 
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Рівень підтримки, %**
(серед тих, хто має намір
взяти участь у виборах)

Орієнтованакількість мандатів
за списками партій

*Орієнтовні кількість 
виборців, явку, кількість 
невикористаних бюлетенів 
взято довільно з 
урахуванням аналогічних 
показників на позачергових 
виборах до парламенту 
2007 року та в І турі 
президентської кампан� 
2010-го.
**Опитування соціологічної 
групи «Рейтинг» (початок 
листопада 2011 року).
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Я
к свідчать опитування со
ціологічних служб, рівень 
довіри людей до різнома
нітних громадських ініціа

тив помітно зріс. Так, за даними 
дослідження Міжнародної фун
дації виборчих систем (IFES) в 
Україні, 76% наших співвітчиз
ників вважають діяльність гро
мадських організацій (ГО) необ
хідною, у той час як 2005 року 
такої думки дотримувалося 44% 
населення. Причому 66% грома
дян заявляють, що ГО вирішу
ють проблеми, за які не хоче 
братися керівництво держави. 
Саме їм нині вдається мобілізу
вати незадоволених діяльністю 
уряду чи місцевої влади україн
ців на вуличні акції протесту. 
Активісти скаржаться, що влада 
не поспішає брати до уваги по
зицію ГО, натомість шукає все 
нові й нові методи для обме
ження їхніх можливостей. Осо
бливо ж намагається запобігти 
подальшому згуртуванню про
тестно налаштованої частини 
населення, що критикує її дії. 

БЕРУТЬ «НА ОЛІВЕЦЬ»
Для заспокоєння особливо буй
них, які роблять спроби донести 
до можновладців свою позицію за 
допомогою акцій протесту, регіо
нали і далі використовують метод 
часткового задоволення вимог, 
відпрацьований на учасниках 
підприємницького Майдану. Да -
ти мітингувальникам випустити 
пару, потім зустрітися з їхніми ак
тивістами й почасти врахувати в 
черговому законопроекті позицію 
протестної групи. 

Паралельно відбувається збір 
інформації про всіх потенційних 
учасників таких виступів, яку за 
потреби можна буде викорис

тати для тиску на них. Так, за да
ними об’єднання «Новий гро
мадянин», до якого входять по
над 50 ГО, обласні та районні 
держадміністрації розсилають 
звернення до місцевої влади, у 
яких ідеться про посилення 
контролю над місцевими гро -
мадсь кими об’єднаннями. З кі -
ль  кома такими документами 
ознайомився й Тиждень.

Управління з питань вну
трішньої політики Хмельниць
кої облдержадміністрації, на
приклад, зобов’язало голів рай
держадміністрацій та мерів 
«терміново посилити роботу на 
предмет моніторингу подання 
грома  д  сько-політичними об’єд-
нан  нями та окремими громадя
нами заяв про заплановане про
ведення акцій протесту» й по-
відомляти його про намічені за
ходи та їхні наслідки за вказа
ним номером телефону. «До
відка має містити не загальні 
фрази, а вичерпну інформацію 
про хід та результати заходу: 
прізвища та посади організато
рів, кількість і категорії учасни
ків, гасла, прапори, список тих, 
хто виступає, основні тези ви
ступів, оцінку діяльності уряду, 
реакцію місцевої влади, резуль
тати, заплановані пода ль  ші дії, 
участь в акції народних депута
тів, лідерів обласного рів  ня», – 
йдеться в документі. Схожі вка
зівки місцева влада отримала і 
від райдержадміністрації Ка -
м’ян ця-Подільського: тут зобо -
в’я  зали не лише інформувати 
про заплановані заходи, а й на
правляти до адміністрації від
скановану друковану продукцію 
політичного змісту.

Збирати відомості про акти
вістів громадських об’єднань по

чали і в податковій службі: ра
йонні податкові інспекції розси
лають ГО анкету з дуже деталь
ними запитаннями щодо їхніх 
персональних даних та діяль
ності. У ній просять вказати, зо
крема, прізвища й контакти ке
рівників та найактивніших 
представників організацій, ос-
новні напрями діяльності та ін
формацію про легалізацію ГО.

Як пояснили Тижню в од
ній із районних ДПІ Києва, ме
тою анкетування є створення 
бази даних громадських об’єд -
нань для подальшої співпраці з 
ними, що полягатиме в розтлу
мачуванні окремих положень 
податкового законодавства та 
ознайомленні громадськості з 
принципами роботи податків
ців. «Інспекція жодним чином 
не збирається тиснути на ГО; 
якби й хотіли, ми не маємо та
ких можливостей. Це ж непри
буткові організації, це не біз
нес», – переконував Тиждень 
співрозмовник із ДПІ.

Превентивні 
заходи
Влада шукає способи обмежити ініціативи  
громадських організацій, здатних  
мобілізувати суспільство

Автор:  
Аліна 

Пастухова

76% 
українців вважають 
діяльність громад-
ських організацій 
необхідною, у той 
час як 2005 року 
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Але представники ГО, які 
отримали анкети, до таких іні
ціатив ставляться з пересторо
гою. «Ми не спеціалізуємося на 
податкових питаннях, тому див    - 
но, навіщо їм знати наших акти
вістів, номери реєстрації на
стільки детально. Податковій 
така інформація для цілей, які 
вона оголосила, не потрібна», – 
каже Тарас Шевченко з Інсти
туту Медіа Права. 

Критично ставиться до ан
кетування ДПА й Олексій 
Хмара, голова кіровоградського 
Творчого об’єднання «ТОРО», 
що теж отримало анкету від 
ДПІ: «Вони і так володіють ве
ликою базою даних про нас, хо
чуть знати ще більше, але ні
чого не пропонують взамін. На
приклад, невідомо, як реалізу
вати деякі суперечливі норми 
Податкового кодексу. Якби 
йшлося про поглиблення спів-
праці з громадянським суспіль
ством, вважає Хмара, податкова 
мала б звернутися до створених 

при цій держустанові громад
ських рад. 

У ГО, що отримали анкети, 
підозрюють: в інформації, яку 
просить надати податкова в 
межах опитування активної час
тини суспільства, зацікавлена 
Служба безпеки України. Гро
мадські активісти побоюються, 
що ці дані можуть у майбутньому 
використовувати проти лідерів 
організацій, які виступають із 
жорсткою критикою дій ниніш
ньої влади та беруть участь у ву
личних акціях протесту. 

Юристи ж стверджують, що 
питання, які стосуються на
дання інформації про активістів, 
суперечать закону про захист 
персональних даних, який забо
роняє обробку відомостей про 
фізичну особу без її згоди.

У ГО припускають, що збір 
даних про них пов’язаний також 
із наближенням парламентських 
виборів. Таким чином влада на
магається з’ясу вати, які організа
ції планують моніторити вибор

чий процес і які з них у такій ді
яльності отримуватимуть фінан
сову допомогу з-за кордону. «По
даткова цікавиться нами перед 
кожними виборами, бо ми про
вадимо моніторинг перегонів, 
роз’яс  нюємо виборчий процес і 
при цьому маємо міжнародну 
підтримку», – припускає Хмара. 

ОБМЕЖИТИ ЗАКОНОМ
Обмежити можливості для ді
яльності ГО влада намагається й 
законодавчо. Наприкінці квітня 
до порядку денного сесії парла
менту було внесено законопро
ект про громадські організації 
(№ 7262-1). Документ розро
бляли і лобіювали за участю са
мих ГО, він мав, зокрема, полег
шити процес їх реєстрації. Гро
мадськість сподівалася, що за
кон буде ухвалено ще навесні, 
але його затвердили лише в пер
шому читанні. А після другого 
він може набути іншого змісту.
За словами експерта Україн
ського незалежного центру полі
тичних досліджень Максима Ла
циби, який брав учать у розробці 
документа, до другого читання в 
законопроект хочуть внести 
кілька положень, які тільки по
гіршать становище громадських 
організацій. Зокрема, Мін’юсту 
повернуть пра  во здійснювати 
контроль за статутною діяль
ністю ГО, яке фактич  но дозво
лить заборонити роботу будь-
якого невгодного громадського 
об’єднання. На думку Лациби, 
цю норму зможуть використову
вати про  ти організацій, які пла
нують моніторити парламент
ські вибори 2012 року. Із законо
проекту хочуть прибрати норму, 
що дозволяє ГО займатися еко
номічною діяльністю. Також 
можливе скасування нор  ми, яка 
дозволяє створювати громадські 
об’єднання юридичним особам, 
що фактич  но позбавляє можли
вості формувати бізнес-асоціації.

Крім того, депутати від ПР 
прагнуть пролобіювати забо
рону фінансування вітчизня
них ГО з міжнародних фондів. 
Таку ініціативу намагаються 
або включити до нового закону 
про громадські організації, або 
ухвалити як чергову поправку 
до Податкового кодексу. В гро
мадських організаціях її розці
нюють як спробу урізати фінан
сування тим із них, діяльність 
яких може зашкодити іміджу 
влади. 

Ф
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Швидкі й повільні зміни 

П
ід час мого останнього візиту до України я 
мав нагоду виступити перед аудиторією в 
київській Книгарні «Є» і відповісти на 
кілька запитань. Одне мене особливо вра

зило. «Чому ЄС не прийняв Україну відразу, коли 
наше керівництво хотіло уникнути російського 
впливу і рухатися до дотримання європейських 
стандартів?» 
Запитання поставила літня пані, доктор наук. 
«Ви просто втратили тоді єдину можливість», – 
сказала вона. Я намагався пояснити, що, перш 
ніж вступити до ЄС, країна має гармонізувати 
своє законодавство і виконати непросту до
машню роботу. Мій аргумент звучав не надто пе
реконливо. «Ви просто втратили нагоду», – по
вторила вона. 
Déjà vu! У 2004 році, під час вирішальної бо
ротьби за президентство між Ющенком і Януко
вичем, я працював спостерігачем у Донецьку. Той 
випадок стався на одній дільниці після того, як я 
поставив усі запитання і заповнив кілька необ
хідних форм. До мене підійшов один чоловік, 
сказав, що він письменник і представник табору 
Ющенка. «Якби Ющенко переміг сьогодні вве
чері, скільки часу потрібно Україні на приєд
нання до ЄС?» – запитав він. 
Я пояснив якнайпростіше. «Естонія почала руха
тися до ЄС у 1992-му, а прийняли нас у 2004-му. 
Можна зробити висновок, що потрібно щонай
менше 12 років, якщо всі наступні уряди керува
тимуться цією метою й Україна старанно працю
ватиме над реформуванням законодавства і роз
будовою держави, аби відповідати основним кри
теріям демократії, верхо
венства права та ринкової 
економіки». Мій співроз
мовник видавався дуже роз
чарованим, він хотів, щоб 
усе відбулося значно 
швидше. І я почувався не
зручно, бо не хотів позбав
ляти його оптимізму. 
Сім років потому залиша
ються ті самі очікування і 
жодного відчутного про
гресу. Радше навпаки: у той 
час як Україна вже має реальний шанс під
писати і ратифікувати Угоду про асоціацію з 
ЄС, нинішня політична еліта держави вирішує 
помститися своїм політичним опонентам, наче в 
банановій республіці. 
Найімовірніше, Європа і справді втратила кілька 
нагод ефективніше провадити політику сусід
ства. Але ЄС просто не може прийняти країну без 
виконання певних критеріїв. Інакше наслідки 
можуть бути ще гіршими, ніж у випадку з Гре
цією. 

НЕ ВІРТЕ ПОЛІТИКАМ, 
ЯКІ ОБІЦЯЮТЬ ДИВА. 

ТАКИЙ ІЛЮЗОРНИЙ СВІТ 
МОЖНА СТВОРИТИ 

ШЛЯХОМ 
АВТОРИТАРНОГО 

ПРАВЛІННЯ

Та я все ж переконаний, що, попри всі про
блеми, Україна має бути частиною Європи. Од
ним з уроків, які необхідно засвоїти, є курс 
швидких і повільних змін у політиці. Чудес не 
буває: у будь-якому процесі є своя логіка. 
Швидкі зміни відбуваються через революції, 
коли є потреба знищити і подолати неефек
тивну корумповану систему. Так, ми пам’ятаємо 
співочі революції в Балтійських країнах, Рево
люцію троянд у Грузії та Помаранчеву в Укра
їні. 
І хто покладав надії, що Берлінський мур впаде 
так скоро? Це був дивовижний вияв духу сво
боди. Але й не сподівалися ми, що понад два де
сятиліття потому на східних землях Німеччини 
зберігатиметься ще якась «остальгія». На жаль, 
на втілення позитивних змін потрібно чимало 
часу, навіть якщо ми докладаємо найбільших зу
силь. Адже значно легше руйнувати, ніж буду
вати. 
Усі країни, що переживають перехідний етап, 
роб лять, мабуть, одну типову помилку. Ми очіку
ємо великих системних змін, але не хочемо ні
чого змінювати на мікрорівні. І це проблема не 
лише України чи інших країн Східного партнер
ства. Це питання для ЄС та особливо єврозони: 
як і далі дотримуватися консервативної бюджет
ної політики, вживати заходів жорсткої економії 
та водночас зберігати соціальну стабільність. І як 
продукувати стабільно дієві рішення на май
бутнє? 
У казках є чимало чарівних слів, які виконають 
наші бажання: фокус-покус і трекс-пекс-фекс. 

Але в реальному житті вони 
не діють. І не вірте політи
кам, які обіцяють дива. Та
кий ілюзорний світ можна 
створити шляхом автори
тарного правління та кон
центрації влади. Сталін і 
Гітлер теж були великими 
ілюзіоністами з шаленою 
концентрацією влади у 
своїх руках.  
Якщо вже історія дала нам 
кілька уроків, то давайте 

довіряти демократії та раціональності. І нао
станок – нам вибирати, з ким мати справу: з 

кіньми чи людьми, але слід пам’ятати, що кен
таври існують тільки в міфах. У країні, в якої до
вге історичне минуле, як-от Франція чи Велика 
Британія, мажоритарній системі можна дові
ряти. Але варто знати, що в пострадянських дер
жавах, які перебувають у політичному перехід
ному стані, значно кращі результати дає пропо
рційна система, звичайно ж, з елементом префе
ренційного голосування. 

Автор:  
Андрес 

Геркель, 
депутат 

естонського 
парламенту, 

член ПАРЄ
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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 

25 листопада – 4 грудня
чекаємо Вас на таких заходах 
у Книгарнях «Є»   

◆ У Києві (вул. Лисенка, 3):
25 листопада, 18:00 – презентація українських перекладів 
літературних репортажів Маріуша Щиґела про Чехію 
«Ґоттленд» і «Зроби собі рай» за участю автора.
28 листопада, 18:00 – проект «Європейський досвід: 
Фінляндія». Наш гість – Ілкка Тайпале. Тема зустрічі: «100 
соціальних інновацій із Фінлянд�».
29 листопада, 18:00 – «Європейський досвід: Польща». 
Наш гість – Ярослав Обремський, сенатор Республіки 
Польща, екс-віце-президент міста Вроцлава. Тема зустрічі: 
«Вроцлав – європейська столиця культури 2016».
30 листопада, 18:00 – творчий вечір поета Дмитра Павлич-
ка.  
1 грудня, 18:00 – презентація першого тому 
«Російсько-українського словника» в 4 томах. Учасники: 
директор Інституту української мови НАН України Павло 
Гриценко, керівник авторського колективу Ірина Гнатюк, 
відповідальний редактор Олеся Гандзюк, а також відомі 
мовознавці Василь Німчук, Іван Ющук, Олександр 
Пономарів та ін.

◆ У Харкові (вул. Сумська, 3):
25 листопада, 18:00 – дискусія на тему «Як ви бачите 
духовне відродження України». Модератор Жанна 
Харківська. 
26 листопада, 18:00 – відкриття 8-го Мандрівного 
міжнародного фестивалю документального кіно про права 
людини Docudays UA. Перегляд та обговорення короткоме-
тражок про права людини.
28 листопада, 18:30 – лекція-презентація на тему «Музеї та 
мистецтво Кен�». Доповідач Катерина Тройно.
29 листопада, 18:00 – перегляд та обговорення кінострічки 
«Клуцис». Режисер Петеріс Кріловс. У межах 8-го 
Мандрівного міжнародного фестивалю документального 
кіно про права людини Docudays UA.

◆ У Вінниці (просп. 50-річчя Перемоги, 26):
25 листопада, 16:00 – презентація поетичної збірки Тараса 

Федюка «Хуга». Модератор Юлія Броварна.
1 грудня, 18:00 – презентація роману Галини Вдовиченко 
«Бора». Модератор Василь Пастушина.

◆ У Тернополі (вул. Валова, 7–9):
2 грудня, 18:00 – презентація книжки Ірини Славінської 
«33 герої укрліт». 
3 грудня, 12:00 – відкриття фотовиставки «Емоц�». 

◆ В Івано-Франківську 
(вул. Незалежності, 31):
25 листопада, 18:00, 4-й поверх – ознайомлення 
із традиційною лемківською кухнею.
27 листопада, 16:30, 4-й поверх – презентація роману 
Тараса Антиповича «Хронос».
28 листопада, 18:00, 4-й поверх – відкриття виставки 
Лід� Темної «У пошуках світла».
29 листопада, 18:00, 4-й поверх – презентація антолог� 
«Потяг надій та інші залізничні сполучення» за участю 
Тимофія Гавриліва та Галини Петросанак.

◆ У Львові (просп. Свободи, 7):
25 листопада, 18:00 – розмова про Львів у текстах Петра 
Яценка (учасники Петро Яценко, Василь Ґабор, Галина 
Пагутяк, Ніна Бічуя та ін.).
26 листопада, 18:00 – презентація книжки Маріуша 
Щиґела «Зроби собі рай» за участю автора 
та Юрія Винничука.
28 листопада, 16:00 – презентація дитячої книжки творів 
про Голодомор «Зернятко над�» за участю упорядниці 
Людмили Юрченко.
29 листопада, 18:00 – презентація книжки Олександра 
Гордона «Стінопис».
4 грудня, 18:00 – розмова з представниками провідного 
експериментального британського театру Royal Court 
Ейпріл де Енджеліс, Раміном Греєм, Еліз Доджсон про 
сучасний театр, нову драму, можливості українських 
драматургів в умовах сьогодення.
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М
одель національної 
еко  номіки України ди
вовижна, її конкурен
тоспроможність три

мається передусім на дешевій 
робочій силі. Ця економіка не 
потребує кваліфікованих фахів
ців і нових технологічних секто
рів. Узагалі не потребує. Її навіть 
не назвеш індустріальною, що й 
казати про постіндустріальну, 
більш розвинену. Якщо ж наша 
ключова перевага – дешева ро
боча сила, то не слід сподіва
тися, що хтось із роботодавців із 
власної волі адекватно підвищу
ватиме зарплату. Державу це 
влаштовує – вона цю модель по
будувала, зацементувала, а те
пер експлуатує. Основні капі
тали в нас заробляли, заробля
ють і зароблятимуть у відсталих 
низькотехнологічних галузях: 
чорна металургія, нафтохімія, 
видобувна промисловість тощо. 
Раніше для обслуговування та
кої економіки було достатньо 
52 млн населення, зараз по
трібно лише 46 млн, а в міру по
глиблення рецесії вистачить і 
35 млн. По суті, в Україні сфор
мувалося замкнуте коло: є 30–
50 сімей, інтереси котрих захи
щає держава і на котрі так чи 

Зайві руки
Модернізацію української економіки потрібно було розпочати вчора. 
Сьогодні для її обслуговування 46 млн громадян забагато. 
Завтра може бути гірше

Автор:
 Людмила 
Шангіна, 
директор 

соціальних 
програм 

Українського 
центру 

економічних 
і політичних 
досліджень 

імені 
Олександра 
Разумкова

інакше працює значна частка 
громадян.

Криза, яку ми зараз пережи
ваємо, не перша. Україна – пост
соціалістична держава Європи, 
де посттрансформаційна криза 
тривала найдовше – від 1991 до 
1999 року (в усіх інших вона за
кінчилася у 1994–1996-му) й 
була найглибшою: ми втратили 
близько 65% ВВП порівняно з 
1990-м (такого падіння не знала 
жодна європейська країна). І ні
чого це нас не навчило. З почат
ком економічного зростання у 
2000-му в Україні переважно 
лише експлуатують основні 
фонди й технології, отримані у 
спадок від СРСР, дешеву робочу 
силу. За 10 років можна було мо
дернізувати вітчизняну еконо
міку, оновити якісно, але цей 
час втрачено. Зараз нам розпові
дають про те, що ситуація у 
2010-му краща, ніж у 2009-му, 
що зростання триває у 2011-му… 
На папері, певно. Але до чого всі 
ці реляції?

Конкуренція за робочі міс
 ця дає працедавцям змогу об
межувати зарплати або збіль
шувати навантаження, і не 
лише в галузях важкої промис
ловості… Водночас стверджу

ють, що рівень безробіт  тя неви
сокий: не більш як 9,5%, за да
ними Міжнародної організації 
праці, а офіційні показники ще 
нижчі. Однак не враховують ве
личезного прихованого безро
біття (вимушені відпуст  ки, ро
бота на неповний день тощо), 
тіньової зайнятості. Себто ста
тистичні зведення вза  галі не 
свідчать ні про що.

Робоча сила в Україні – одна 
з найдешевших у Європі, при
чому з кожним роком реальні до
ходи зменшуються, продуктив
ність праці нижча за європейські 
показники у п’ять-шість разів. У 
людей немає стимулів трудитись 
ефективно, а в роботодавців – 
підвищувати ефективність і мо
дернізувати виробництва, орієн
тири – одержання надприбутків, 
підтриман  ня гарних стосунків із 
потрібними чиновниками. При
чому частка опла  ти праці в собі
вартості продукції просто мі
зерна: іноді до 1% навіть на тих 
підприємствах, які приносять 
мільйон  ні прибутки. Ситуація, 
по суті, унеможливлює розвиток 
повноцінного внутрішнього 
ринку.

2012-го ця ситуація або не 
зміниться, або погіршиться. 

ХРОНІКА ЗАТЯГУВАННЯ ПАСКІВ

Як починалась економічна криза в Україні

Жовтень 2008
Введено тимчасову адміні-
страцію НБУ в Промінвест-
банку; впродовж кількох міся-
ців – іще більш як у 10 банках. 
В країні запровадили морато-
рій на дострокове повернення 
депозитів.

Грудень 2008
Долар США в обмінниках по-
дорожчав до 11 грн. Загалом 
від початку рецесії нацвалюта 
девальвувала на 80%. За да-
ними Ernst & Young, 28% фірм 
скорочують персонал. Лише 
кількість офіційних безробіт-
них зросла на 205 тис.

Лютий 2009
Обсяги роздрібного товароо-
бігу зменшилися до 
60,9 млрд грн – на 9,4% рік до 
року. На 15–20% збіднів асор-
тимент супермаркетів.

Березень 2009
Унаслідок зменшення подат-
кових надходжень прихова-
ний дефіцит Пенсійного 
фонду сягнув 13 млрд грн.

Травень 2009
Від початку року відплив ва-
люти з країни сягнув 
$5,2 млрд.

Грудень 2009
Економічна ситуація стабілізу-
валась, але в Україні розгорта-
ється агфляція – подорож-
чання харчових продуктів ви-
переджальними темпами.

Червень 2009
Від початку року обсяг про-
блемних кредитів у портфелі 
банків зріс на 80% і переви-
щив 30 млрд грн, а офіційний 
рівень безробіття піднявся від 
1,9 до 9,5%.

Січень 2009
Індекс споживчих настроїв 
українців упав до 41,8 – ре-
кордно низької позначки, за 
даними Gfk Ukraine (мінус 
60 пунктів, порівняно з 2007-
м).

Листопад 2008 
Обсяг промислового виробни-
цтва в Україні зменшився на 
28,6% рік до року. На заводах 
розпочинаються масові звіль-
нення працівників.

22|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 48 (213) 25. 11. – 1.12.2011

ВПРИТУЛ|РИНОК ПРАЦІ



23.10.2008 Працевлаштувався на 
логістичний склад у Яготині. Сплатив 
ґешефт 1 тис. грн, аби щомісяця отри-
мувати 4–5 тис. Ставку призначили 
мінімальну, а зарплату формувати-
муть із премій. Руки на місці. Зароблю. 

27.10.2008 Виходити за межі те-
риторії заборонено, за це штрафують. 
Приносити із собою їжу також. Офі-
ційно це пояснюється санітарними 
нормами, але насправді можуть бути 
й інші причини. Вразило кафе на під-
приємстві – несвіжою рибою зеленого 
кольору та хлібом (пара шматочків 
вартістю в півхлібини). Витратив 30 
грн на обід, але зголоднів ще більше. 

  
5.11.2008 Підрахували з колегами, 

що харчування на роботі обійдеться 
щонайменше в 1 тис. грн на місяць. Це 
без урахування витрат на ліки. Домо-
вилися не ходити до кафе. 

10.11.2008 Старший зміни лякає 
штрафами у разі нашої відмови від 
послуг кафе, про що мали б попере-
дити на співбесіді. З’ясував, що це по-
ширена практика. Кажуть, що у відо-
мості примушують розписуватися 
без урахування штрафів. Нібито 
такі правила.  

 
5.12.2008 Перша зарплата, з обі-

цяних на співбесіді 5 тис. грн вираху-
вали 2 тис. штрафів. Поцікавився в 
бухгалтерії, чи знають про це в цен-
тральному офісі. Відправили до відділу 
кадрів. Шукатиму нову роботу в Києві.   

1.09.2010 Влаштувався на СТО на 
посаду моториста. Обіцяють місячний 
оклад – 5–8 тис. грн, спокійний графік 
та уніформу. Робота не подобається. 
Начальник зобов’язує мене і підлеглих 
штучно збільшувати час виконання 
та обсяги, щоб максимізувати ви-
ручку. Це прикро. 

3.09.2010 Уніформу, виявляється, 
потрібно купувати. Сплатив 1,2 тис. 
грн, а дали зужиту!.. Доведеться фік-
сувати обсяги виробітку.    

  
19.09.2010 Бригадир – кум началь-

ника СТО. Майже нічого не робить, 
отримує 14–16 тис. грн. Є до чого праг-
нути!    

1.10.2010 Зарплата – 1630 грн. Це 
при тому, що робіт виконано на 64 
тис. грн!  

4.10.2010 Колега розповідав, що 
півтори години бавився в тетріс, ле-
жачи під автівкою, поки клієнт стояв 
поруч і контролював робочий процес. 
Хлопець уважний, однак і йому не по-
щастило: мали замінити один лише 
запобіжник за 10–20 хвилин, але дове-
лося сплатити за дві години роботи 
і... 1,5 тис. грн за нову проводку. Стару 
повернули.   

5.10.2010 Чув, що власник наказав 
брати на слюсарні роботи, кого зама-
неться. Вважає, що головне на СТО – 
юристи з мізками, аби ставити на 
місце надто прискіпливих клієнтів. У 
штаті, виявляється, аж (!) вісім юрис-
тів. Вчора хтось зі слюсарів зламав чо-
тири гайки під час заміни гальмівного 
циліндра. Клієнтові розповіли, що були 
іржаві, й запропонували купити нову 
запчастину. 

 
10.10.2010 Сумління не дає спокою. 

Хоча наша СТО ще біль-менш. Розпові-
дають, що є й такі (зокрема, і фірмові), 
на яких впарюють а-ля «брендове» мас-
тило, а насправді двічі чи навіть тричі 
перероблене. Цілком може бути... Під 
час його заміни не раз звертав увагу, що 
деяке за властивостями – вода. Дивно, 
що водії цього не помічають. 

1.11.2010 Виявилося, що посада мо-
ториста не передбачена штатним 
розписом... Отримав трохи більше 
ніж 2,5 тис. грн. Звільнятимуся. Влас-
никові СТО потрібна не якість робіт, 
а... вміння розкручувати та дурити 
клієнтів. 

10.01.2011 Влаштувався електри-
ком на СТО. Графік спокійний, обіцяють 
30% обсягу виробітку, щотижнево.  

17.01.2011 Пропрацював тиждень. 
Набір інструментів – один на всіх. 
Тижнева зарплата 300 грн. Жах.

4.04.2011 Влаштувався на кому-
нальне підприємство. Ремонтуємо мі-
кроавтобуси. Розумію, що довго не про-
тримаюся, – їхня якість просто жах-
лива, а відповідальність шалена. 

 9.05.2011 Допрацьовую місяць і 
звільняюся. Обіцяють віддати належні 
2,6 тис. грн лише за умови, що виконаю 
«халтурку»: пофарбую кілька правиль-
них мікроавтобусів. Неправильні за-
звичай фарбували з обов’язковою і тех-
нологічно неприйнятною економією.  

1.06.2011 Пофарбував цінні для ке-
рівництва автобуси за його ж техно-
логією. Боки – як слід, без економії, а 
зади так, що, напевно, облущаться. 
Зар  плату дали на 800 грн меншу, ніж 
обіцяли. Звільнився. 

6.06.2011 Телефонував колишній 
керівник. Обурювався. Зади мікроавто-
бусів облущилися-таки. Погрожував, 
що не дадуть зарплати. Я запропону-
вав доплатити належні мені 800 грн і 
нарікати не на якість робіт, а на тех-
нологію фарбування. Не домовилися.  

15.08.2011 Рекордне звільнення – 
через три дні за прогул! На співбесіді 
обіцяли 6 тис. грн на місяць, робочий 
день із 7:00 до 19:00 з перервою на обід. 
Потрапив у концтабір – з 6:30 до 23:00 
без обіду, по периметру – охорона, за 
межі території не випускають, що-
найменша зупинка в роботі – нарі-
кання від керівництва... Звернувся до 
директора, той запропонував звільни-
тися і сказав: у нього є свідки, що я обі-
дав... Дивна людина! Наступного дня 
прийшов за трудовою, від мене почали 
вимагати відпрацювати 14 днів. Це при 
тому, що випробувальний термін не 
минув. Ледве вирвався. Заплатили аж... 
40 грн. Це за дві пайки бампера, зварю-
вальні роботи, фарбування. Тягне що-
найменше на 450 грн зарплати.

30.09.2011 Прийшов на співбесіду. 
Фір  ма дивна. Зареєстрована нібито в 
Харкові, а роботу пропонує в Києві в ін-
шій компанії. Директор – пацан років 
вісімнадцяти. Запропонував укласти 
договір: я зобов’язуюся щось там ро-
бити, а вони – створювати для цього 
умови. Заради інтересу підписав доку-
мент, хоча фірма явно посередницька, 
займається, схоже, оптимізацією. 

1.11.2011 Припущення частково 
підтвердилося. Відшукав в інтернеті 
реального роботодавця. Може, візь -
муть... Та чи довго працюватиму?

Записав 
Володимир 
Кузнецький В умовах глобальної економічної рецесії 

(зменшення обсягів виробництва, як наслі
док – кількості персоналу та податкових 
надходжень) відносини між роботодавцями 

та найманими працівниками набувають химер
них обрисів, як, до речі, і відносини власників 
підприємств із представниками контролюючих 
органів. У цьому легко переконатися, якщо про
читати, наприклад, норми Податкового кодексу і 
типових трудових договорів – гнітюче враження в 
обох випадках. Це суто теоретично. Цікавішою є 

практика застосування: промислове і побутове 
рейдерство, податкові авансові платежі, невипла
чені зарплати etc. 

Погляд людини з багаторічним досвідом ро
боти в МВС на ситуацію у деяких компаніях при
вабив відвертістю. Після звільнення з органів 
чоловік змінив безліч роботодавців у пошуках 
адекватної зарплати (не його уяві, а обіцянкам 
фір    ми). Скомпоновані у формі щоденника зізнан
 ня – це екстракт реалій в інтерпретації людини із 
загостреним почуттям справедливості.
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Днями міжнародні фінус
танови погіршили цього
річні прогнози зростання 
глобальної економіки: зо

крема, Світовий Банк – до 3,2%, 
попереднє очікування зменшено 
на 6 пунктів. (Насправді слово 
«зростання» не повинне вводити 
в оману, після піке у 2008–
2009 роках правильніше гово
рити про незначну корекцію ди
наміки). Іще один характерний 
тренд – зростання соціального 

Ми пиляли апельсин
Рівень зайнятості не підвищується, оскільки гарна грошова емісія 
спрямовується на погані активи

Автор:
 Георгій 

Терещенко

напруження передусім на тери -
торіях розвинених країн. Про це, 
зокрема, повідомляє Міжнарод  на 
організація праці (МОП).

Економічні тенденції в Укра
їні, зокрема, й на ринку праці 
знач  ною мірою віддзеркалюють 
загальносвітові. Вітчизняна еко
номіка (насамперед важка про
мисловість, підприємства якої та 
пов’язані з нею структури створю
ють левову частку робочих місць) 
надмірно залежить від кон’юнк -

тури на міжнародних ринках. Ре
зультати діяльності експортерів 
впливають на стабільність гривні, 
а відповідно й на показники ін
фляції, реальні доходи домогос
подарств, їхню купівельну спро
можність та інші ключові для 
ринку праці параметри.

ГЛОБАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ
Експерти МОП підкреслюють, що 
2010-го рівень безробіття сяг-  
нув історичного максимуму – 
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200 млн осіб. (Ця цифра швидше 
покликана привернути увагу й 
ілюструє тренд, а не відображає 
дійсність, адже не враховує при
хованого безробіття в пострадян
ських країнах, африканської та 
латиноамериканської специфіки 
тощо.) Але загальні аналітичні 
висновки доволі влучні: світ на 
порозі нової, ще глибшої рецесії; 
показники рівня зайнятості мало 
не в усіх галузях та економічних 
секторах нестабільні; 2011-го ан
тикризові заходи майже не по
кращили ситуацій на ринку 
праці, в соціальній сфері. Розвін
чано міф, поширений поміж ро
ботодавців, нібито обмеження 
зарплат найманим працівникам 
дає змогу зберігати або ж створю
вати нові робочі місця. Насправді 
працювати доводиться більше за 
менші або ті самі гроші.

Критика антикризових захо
дів-2011 у принципі була перед
бачуваною. По суті, вони, як і в 
попередні роки, звелися голо
вним чином до банальної грошо
вої емісії, здійсненої під супровід 
урядових обіцянок обмежити не
ефективні бюджетні видатки. В 
Тижні № 38/2011 було озна
чено основні причини глобальної 
рецесії і два можливі варіанти 
розвитку ситуації – дефляцій
ний та емісійний. Прояви пер
шого наразі епізодичні, а ось 
другий сценарій і його вплив на 
ринок праці слід розглянути до
кладніше, оскільки саме він є ви
значальним: держави намага
ються підтримати обсяги вироб
ництва за рахунок емісійного 
підживлення попиту. Однак зро
бити це вдається далеко не за
вжди. Наприклад, у США ФРС 
друкує долари в колосальних об
сягах, тоді як американці бідні
шають. Лише 2010-го падіння се
реднього доходу становило 2,3% 
рік до року.

Теорія Дж. Мейнарда Кейнса 
та численних адептів не діє – 
збільшення бюджетних видатків 
(зокрема, завдяки примноженню 
держборгу) не мультиплікує до
ходи реального сектору. У США, 
ЄС, Росії, Японії, Україні тощо 
гроші не роблять грошей. Чому?

Сергій Егішянц, головний 
економіст інвестиційної компанії 
ITinvest спрощено, але влучно ха
рактеризує анамнез рецесії. Зрос
тання державних видатків, на 
його думку, дає короткостроковий 
економічний імпульс зав  дяки під
тримці споживання (чи то пря

 мо – через держзакупівлі та соці
альні програми, чи то опосередко
вано – через кредитуван  ня фінус
танов). Водночас друк грошей 
провокує подорожчання базових 
товарів (харчових продуктів, енер
гоносіїв). Така інфляція витрат 
підриває споживчий попит, а го
ловне – зменшує прибутки корпо
рацій, які вимушені піднімати 
відпускні ціни та оптимізувати 
видатки, зокрема на пер сонал, що, 
знову ж таки, вбиває попит. Таке 
собі замкнене коло.

ТАНОК З ГРАБЛЯМИ
І офіційні, й експертні статис
тичні зведення вказують на фак
тичну неможливість забезпе
чення зростання обсягів вироб
ництва подальшим стимулюван
ням попиту (раніше його піджив
лювали позиковими коштами). 

Так, наприклад, Стівен Роуч, 
невиконавчий голова Morgan 
Stanley в Азії звертає увагу, що 
ще в червні 2011 року Міністер
ство торгівлі США знизило трен
дове значення темпів приросту 
споживчих витрат за останні 
14 кварталів (від початку 2008-
го) більш ніж удвічі – до 0,2% (з 
урахуванням інфляції). Себто: 
спостерігається найповільніше в 
історії Штатів відновлення спо -
живан  ня, що унеможливлює 
швид  кий вихід із кризи. В краї
нах ЄС майже ідентична ситуа
ція, а Китай, відмовляючись від 
закликів збільшити витрати на 
оплату праці, не поспішає стиму
лювати внутрішній попит.

Що означає для США (і всіх 
інших, скажімо так, більш-менш 
розвинених країн) відмова від 

емісії за цих обставин? Дефолт, 
скорочення державних видатків, 
стерилізація грошової маси, 
різке згортання обсягів виробни
цтва, неплатежі аж до руйнації 
торговельних ланцюжків, над
стрімке зростання безробіття – 
це і є так званий дефляційний 
сценарій (за оцінками консал
тингової компанії «Неокон»).

Що означає для США (і всіх 
інших) дальша емісія? Відтермі
нування дефляції в умовах пере
виробництва, продовжен  ня тор
говельних воєн, зокрема з Ки
таєм, Індією, Бразилією (деваль
вація нацвалют емісією зміцнює 
національних виробників, по -
слаб  лює імпортерів), здешевлен
 ня суверенних боргів. Однак – і це 
найважливіше – емісія провокує 
розгортання глобальної інфляції 
базових товарів (енергоносіїв та 
харчових продуктів).

Отже, на мікрорівні ключо
вий орієнтир на ринку праці 
цілком відчутний – торговельні 
війни в площині вартості гро
шових одиниць між США й Ки
таєм рано чи пізно призведуть 
до того, що працювати дове
деться за піалу рису (поки що, 
образно кажучи).

Жовтневе дослідження 
Bloomberg LP зафіксувало па
діння індексу споживчого ком
форту в США до мінімальної (від 
квітня 2009-го) позначки. 95% 
американців очікують погір
шення економіки, що показово й 
на державному рівні, й на корпо
ративному, й на особистому… 
Щодо останнього перелік скарг 
респондентів до болю знайомий: 
труднощі з поверненням іпотеч
них кредитів, повільне зрос
тання кількості робочих місць, 
обмеження зарплат. (Див. «Ро-
боча слабкість» на стор. 20).

УКРАЇНСЬКИЙ КОЛОРИТ
В Україні, згідно з жовтневим до
слідженням GfK Ukraine, спо
живчі настрої покращуються: ін
декс зріс до 78,6 – на 3,9 пункта, 
порівняно з вереснем. Але цей 
тренд навряд чи може свідчити 
про якісь позитивні зрушення на 
внутрішньому ринку, адже чин
ник підвищення індексу – заку
півля товарів тривалого вжитку. 
Тобто українці, як і в попередні 
роки, купують переважно ім
портну продукцію й підтримують 
виробництва на територіях інших 
країн. Характерно, що за резуль
татами цього самого дослідження 

МОП ЗАНЕПОКОЄНА

За результатами дослідження Міжнародна організація 
праці робить висновки щодо наслідків глобальної рецесії:

– неможливість збільшення кількості робочих місць, 
щоб вийти на передкризовий рівень зайнятості;

– зростання кількості безробітних у розвинених кра-
їнах на 27 млн (у світі – на 80 млн);

– падіння рівня життя більшості громадян, зафіксо-
ване 2010-го в 69 країнах (дослідили 118, база порів-
няння – 2006 рік);

– недовіра більшості населення до національних 
урядів у 99 державах;

– невдоволення відсутністю достойних робочих 
місць (50% населення розвинених країн, у Греції, Італії, 
Португалії, Словенії, Іспанії – понад 70% респондентів);

– нестабільність цін на харчові продукти (у 2006–
2010 роках волантильність подвоїлась).
На цьому тлі не видається випадковим збігом включення 
до аналітичних висновків МОП нового показника – «ін-
дексу соціальних хвилювань» (фіксує ставлення до кон’юн -
ктури на ринку праці, а також до розподілу кризового тя-
гаря між різними суспільними групами). Цей індекс, вияв-
ляється, кілька останніх років зростає в 45 державах.

На

27 млн
зросла кількість 

безробітних  
у розвинених  

країнах, 
у світі – на 

80 млн
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індекс очікування розвитку еко
номіки України в діапазоні року 
знизився до 70,3 – на 0,4 пункта 
порівняно з вереснем, а очіку
вання українців щодо динаміки 
безробіття погіршилися аж на 
10,3 пункта – індекс зріс до 135,3.

У авторській статті (world -
crisis.ru) Стівен Роуч з Morgan 
Stanley доволі конкретно означив 
орієнтир для країн з експортоорі
єнтованими економіками: «опер
 тя на внутрішній попит». Тема 
для України є більш ніж акту
альна. Без переорієнтації мета
лургійних та хімічних підпри
ємств на потреби внутрішнього 
ринку без розвитку інфраструк
тури, без відновлення міжгалузе
вої кооперації, без адекватної та 
прозорої грошо  во-кредит  ної по
літики НБУ шанси втримати на
явний рівень виробництва й за
йнятості у 2012–2013 роках вида
ються примарними. Під час піко
вих виплат за зовнішнім боргом 
(державним і корпоративним) мо
 же здатися квіточками ситуація 
на ринку праці у 2008–2009-му.

У процесі спілкування з ба
гатьма інвестиційними аналіти
ками виникло стійке враження, 
що деякі українські олігархи по
чуваються підготовленими до 
глобальної рецесії. Зокрема, як 
варіант розглядають можли
вість переорієнтації на експорт 
до Китаю залізної руди, аби пе
режити скрутні часи. Такий під
хід справді дає часткову відпо
відь на поточні виклики, але в 
якості національної стратегії ба
читься вже навіть не смішним.

Дезорієнтовані в цій, заради 
справедливості, надскладній си
туації і чиновники. Прем’єр-
міністр Микола Азаров рекламу
вав зведення «дамби» (така собі 
реакція на другу хвилю кризи) у 
вигляді держбюджету-2012. Обі
цяно – не зроблено, згідно з фін
планом: доходи – близько 
337,6 млрд грн (плюс 13% рік до 
року), видатки – 361,6 млрд (плюс 
7–8% відповідно)… Дефіцит ко
шторису – розкіш за умов, коли 
торговельний баланс неухильно 
погіршується, а сукупний зо
внішній борг України (включ  но з 
корпоративним сектором) пере
вищує $120 млрд. (Нюанси – 
див. Тиждень, № 31/2011). 
Але ж питання навіть не в цьому. 
Вражає, що під час очікуваної 
глобальної рецесії 2012-го в Укра
їні планують зростання ВВП (!) 
на рівні 5,5%. Зрозуміло, що пояс

нювати примноження доходів не
баченим до цього тиском на ре
альний сектор видавалося б за
надто, а урядовий оптимізм – уза
галі безцінний актив у кризові 
часи. Але ж політекономіка, спря
мована на знищення ділової ак
тивності з метою поповнення 
держбюджету, це шлях у нікуди.

Потрібно розуміти, що поки 
більшість потужних світових 
гравців коливаються в пошуках 
«меншого лиха» між дефляцій
ним і емісійним кризовими сце
наріями, доцільно не шукати 
«внутрішніх резервів» навпомац
 ки, як це робить українська влада, 
а переключитися з розподілу на
ціонального доходу на коригу
вання викривленої структури ви
робництва… Аналіз саме цих ре
чей зараз привертає увагу провід
них світових дослідників. Цікаво, 
наприклад, що впродовж 1952–
1986 років у період відносної ста
більності, не було жодного року, 
коли 1% найбагатших домогоспо
дарств США отримував би понад 
0,1% сукупного національного до

ходу. Натомість, починаючи від 
середини 1980-х, згідно з даними 
економістів Томаса Пікетті й Ем
мануеля Саеса, показник зростає 
шаленими темпами й досягає 
2007-го (напередодні кризи) не
ймовірної позначки – 18,3%. (Вос
таннє така ситуація спостеріга
лася… 1929-го.) Американська 
економічна асоціація проінтер
претувала ознаки зростаючої со
ціальної нерівності – технологіч
ний прогрес збільшує попит на 
кваліфіковану робочу силу 
(йдеться про ІТ-фахівців, просу
нутих користувачів ПК тощо). 
Така інтерпретація небезпід
ставна, але не дуже-то й перекон
лива. Слушним доповненням ви
дається погляд Віктора Суслова, 
голови Ради економічного співро
бітництва Україна – Бразилія: 
«Криза свідчить, що життя цілих 
господарських секторів ілюзорне, 
тобто підтримується за рахунок 
емісії. Виклики постають перед 
топ-менед  же  рами банків і корпо
рацій, аудиторами, консалтерами 
і представниками інших профе
сій, розбещеними роботою гро

шових верстатів. Зрозуміло, що 
останні роки цілі соціальні вер
стви перетворювали гарну емісію 
грошей на свої погані активи».

У Тижні № 35/2011 екс-
голова Рахункової палати Укра
їни Віталій Мельничук звертає 
увагу, що 2010-го активи 100 най
багатших українців зросли до 
$80–90 млрд – на 20–30% рік до 
року, що зіставно із двома трети
нами ВВП країни. Але ж, за ви
сновками експерта, стратегія 
більшості олігархів залишається 
незмінною від часів первинного 
накопичення капіталу – купівля 
активів, що приносять швидкий 
прибуток. Більшість олігархів 
досі не можуть похвалитися дов
гостроковими інвестиціями – у 
складі їхніх імперій немає бізне
сів, побудованих із нуля, чи висо
котехнологічних компаній. Від
так наявні структурні перегини в 
економіці не виправляються, а 
посилюються.

Так чи інакше, а на експерт
ному рівні вічна й актуальна тема 
перерозподілу національних благ 
стає руба. Радхурам Раджан, еко
номіст із Чиказького універси
тету, взагалі в останній книжці 
Fault Lines зробив припущення, 
що іпотечний бум у США, поява 
Fannie Mae і Freddie Mac – їхнє 
банкрутство у травні 2008 року 
вважають точкою відліку кризи – 
зумовлені саме політичною реак
цією на соціальне розшарування.

Зрозуміло, що біля всіх емісій
них центрів сконцентровані певні 
комерційні структури: якщо гро
шові верстати вмикають, значить 
це комусь потрібно. В Україні 
цього навіть не приховують – від 
2008-го спостерігається перекачу
вання валютних зобов’язань кор
поративного сектору в державні. 
Дивно, що олігархи, які пережили 
складні часи розпаду-розпи -
лювання СРСР, здається, не відчу
вають хибності стратегії гонитви 
за грошима в умовах їх знеці
нення, що деякі з вертикально ін
тегрованих холдингів і банків ри
зикують виявитися непотрібними, 
зайвими в умовах глобальної 
кризи перевиробництва й немож
ливості дальшого підживлення 
попиту. Власне, інтрига й полягає 
в тому, чи вистачить власникам 
структур, наближених до емісій
них потоків, розуміння необхід
ності налагодити вертикальний 
грошовий обіг бодай у межах на
явних бізнес-систем, а в ідеалі – 
між суспільними прошарками. 

ЗНИЩЕННЯ ДІЛОВОЇ 
АКТИВНОСТІ З МЕТОЮ 
ПОПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ – 
ЦЕ ШЛЯХ У НІКУДИ
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Британія

Це одна з найвідоміших будівель у Лондоні. 
Однак упродовж останніх шести тижнів 
вхід до собору Св. Павла блокували протес
тувальники, не даючи дістатися туди тися

чам відвідувачів. Це призвело до відставки ви
щого духовенства й вимушеного закриття свя
тині більш як на  тиждень – довше, ніж 1940-го, 
в розпал німецьких бомбардувань.
Зайти до собору не вдається через море наме
тів на площі перед сходами до нього. Там – 
молоді жінки й чоловіки, серед яких багато 
представників середнього класу: вчителів, 
соціальних працівників і підприємців. 
Вони заполонили вулиці Лондона на знак 

протесту проти захланності банкірів і бізнесме
нів, яких звинувачують у економічних провалах 
Британії та величезному зростанні безробіття се
ред молоді.
Це не має нічого спільного з церквою. Протести є 
частиною руху «Окупуй Волл-стрит», що почався у 
вересні в Нью-Йорку й відтоді поширився Амери
кою та столицями Європи. Демонстранти в Лон
доні хотіли розбити свій символічний табір по
близу Банку Англії, Лондонської біржі та інших 
символів капіталістичної системи. Але старовинні 
вулиці столичного Сіті завузькі, щоб поставити 
там намет. Отож протестуваль
ники обрали площу перед роз
ташованим поряд собором і, 
звичайно, зрештою втягнули 
його у протест. Це розпалило 
конфлікт усередині англікан
ської церкви. Що робити бри
танському духовенству? Вики
нути людей із наметів, що 
стали негігієнічним більмом 
на оці міста? Чи підтримати 
справу ідеалістів, які, схоже, 
виступають на боці бідних, безробітних і 
жертв усесвітнього економічного спаду?
Після першого тижня керівництво собору вирі
шило зачинити його двері, переймаючись, мовляв, 
питаннями здоров’я та безпеки. Таким чином воно 
намагалося змусити демонстрантів розійтися. Ре
акція не забарилася: громадськість була обурена. 
Собор утратив £100 тис. очікуваних надходжень від 
туристів. А багато людей назвали англіканську 
церкву боягузливою і нерішучою.
Тоді керівництво собору знову відчинило його 
двері, але підтримало прохання ради Сіті до суду, 
аби той видав постанову вигнати демонстрантів. 
Це розлютило Ґрема Ноулза – настоятеля, який є 
офіційним адміністратором святині. Невдовзі він 
подав у відставку. Майже відразу потому з посади 
пішов іще один представник вищого духовенства, 
який схиляється до лівих поглядів. Він заявив, що 
обов’язок церкви – стояти на боці бідних, а не капі
талу. Їхній демарш став величезним викликом для 
єпископа Лондонського Річарда Чартрса, третього 
найвищого духівника Британії, який прихильніше 

ставиться до істеблішменту, ніж багато рядового 
британського духовенства. Чартрс, який проводив 
церемонію королівського весілля у квітні й підтри
мує тісні зв’язки з православними церквами в Ро
сії, Україні та Східній Європі, спершу підтримав 
заходи проти мітингувальників. Потім передумав 
і заявив, що реакція в церкви була абсолютно не
правильна й вона більше не намагатиметься ви
гнати демонстрантів. Собор святого Павла втратив 
обличчя, довіру й повагу громадськості.
Але коли влада Нью-Йорка вирішила покласти край 
протестам на Волл-стрит, її прикладом надихнувся 
й Лондон. Місцеві чиновники розіслали повідо
млення про згортання наметів. Протестувальникам 
наказали піти. Хтось підкорився, але чимало вирі
шили стояти до кінця. Все йшло до силової розв’язки.
Громадська думка з цього приводу в Британії різко 
розділилася. Дехто вважає протести безглуздими 
й лютує, прочитавши в газетах про теплофотогра
фії, які вказують, що багато наметів порожніли на 
ніч. Тобто демонстранти радо поверталися до 
зручних ванн і ліжок удома. Це кинуло тінь сум
ніву на їхню готовність боротися за свої переко
нання.
Але багато британців із прихильністю ставляться 
до вимог протестувальників. Їх дуже розгнівала 

урядова програма суворої 
економії, яка передбачає ско
рочення кількості робочих 
місць, виплат і бюджетних ви
датків на школи та освіту. 
Вони вважають, що протести 
привернуть увагу до великого 
роздратування громадськості, 
викликаного нерівністю в Бри -
танії, а особливо безнадійною 
ситуацією серед молоді, яка 
не може знайти роботу. За 

останніми даними, безробіття серед неї зро -
сло до 21% і зараз від нього потерпає понад 
1 млн юнаків та дівчат, яким іще немає 24 ро

ків. Прем’єр-міністр Девід Кемерон захищає 
право на протест, але заявив, що віддає перевагу 
висловленню громадської думки «стоячи, а не ле
жачи» в наметах.
Церква, яка досі має доволі великий авторитет у 
Британії, хоча небагато громадян там є релігій
ними, виступає на підтримку бідних і соціально 
уразливих. Дехто з духовенства ставиться до уря
дової політики відверто вороже. Багато хто вірить, 
що їхній обов’язок – підтримати протести ідеаліс
тів, які мають добру роботу й респектабельні ро
дини. Але наметове містечко шкодить розташова
ному неподалік бізнесу й не дає гостям та вірую
чим дістатися до собору. Закликів згорнути на
мети й розійтися протестувальники не чують. 
Рано чи пізно англіканській церкві доведеться ви
рішувати: підтримувати закон і порядок (та банкі
рів) чи стати на бік тих, хто висловлюється проти 
капіталістичної системи. 

АНГЛІКАНСЬКІЙ 
ЦЕРКВІ ДОВЕДЕТЬСЯ 

ВИРІШУВАТИ: 
ПІДТРИМУВАТИ 

ЗАКОН І ПОРЯДОК  
ЧИ СТАТИ НА БІК 

ПРОТЕСТУВАЛЬНИКІВ
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Посольство Фінлянд� в Києві та Книгарня «Є» запрошують на зустріч у межах 
спільного проекту «Європейський досвід».

Наш гість – ІЛККА ТАЙПАЛЕ
Фінський політик, науковець та громадський діяч.
Тема зустрічі: «100 соціальних інновацій із Фінлянд�»

ВХІД ВІЛЬНИЙ

КИЇВ
28 листопада (понеділок) 2011 року
18:00
Книгарня «Є», вул. Лисенка, 3 
(ст. м. «Золоті ворота»)

Генеральний інформаційний партнер 

Ілкка Тайпале – доктор медицини, психіатр, доцент 
кафедри соціальної медицини. Був депутатом фінського 
парламенту в 1971–1975-му та 2000–2007 роках. 
Працював головним лікарем та медичним директором 
у лікарні для душевно хворих у Келлокоскі та помічником 
професора кафедри соціальної медицини в університеті 
Тампере. Засновник фінського філіалу міжнародної 
організац� «Лікарі світу за попередження ядерної війни». 
Сприяв покращенню статусу для в’язнів, безпритульних, 
людей, які страждають душевними розладами, мають 
проблеми з алкоголем, та безробітних.

«Зимова риболовля», «Нордична ходьба», «Бібліоте-
ки», «Центри здоров’я», «Однопалатний парламент», 
«Студентське помешкання » – це все соціальні ін-
новац�, які з’явились у різні роки й прижились у Фін-
лянд�. Унікальну колекцію із сотні таких ноу-хау для 

людини зібрав і вмістив під однією обкладинкою Ілк-
ка Тайпале. «100 соціальних інновацій із Фінлянд�» 
вперше було опубліковано у Фінлянд� і вже перекла-
дено японською, англійською, корейською, шведсь-
кою, російською мовами.

«Ця книжка, яка є водночас серйозною і розважальною, 
презентує понад сто фінських соціальних інновацій. Ав-
тори – прекрасна група, яка винайшла, адаптувала чи 
охопила нововведення, – належать до різних вікових 
груп і представляють різні ідеолог� та сектори нашого 
суспільства. У цьому виданні поєднано однопалатний 
парламент із поличками для висушування посуду, сис-
тему дошкільного виховання з громадськими місцями 
для прання хідників, волонтерську роботу з тріадами, 
хліб «пету» з коаліційними управліннями, Linux із 
Йоулупуккі».

ФІНЛЯНДІЯ

Ілкка Тайпале



23 листопада 
Комітет з прав 
людини ООН 

ухвалив 
резолюцію,  

яка засуджує 
сирійський режим 

за придушення 
протестного руху,  
і закликав Дамаск 

узяти до виконання 
план Ліги 

арабських держав

У 
Хомсі – третьому за вели
чиною місті Сирії – назрі
ває громадянська війна. 
Лінія релігійного розколу 

проходить між здебільшого су
нітським центром та північно-
західними околицями, де домі
нують алавіти – мусульманська 
секта, на якій тримається режим 
Башара Асада. Нині Хомс опи
нився в центрі конфлікту, який 
уже забрав життя понад 100 лю
дей. Спецпідрозділи марно на
магаються взяти ситуацію під 
контроль.

Між Хомсом та Ідлібом  
люди Асада, попри збільшення 
кількості контрольних пунктів, 
зустрічають як ніколи запеклий 
спротив. Після кількох місяців 
здебільшого мирних протестів 
обстановка в Хамі – четвертому 

за масштабами місті країни 
на північ від Хомса – також 
ускладнюється. На всій його те
риторії чимдалі більше проли
вається крові – зростає кіль
кість дезертирів з армії, а також 
цивільних, які масово купують 
зброю і приєднуються до про
тестів. 16 листопада дезерти  ри 
атакували базу розвідки в пе
редмісті Дамаска. Рівень смерт
ності в Сирії останнім часом, 
імовірно, подвоївся, кажуть за
хисники прав людини. Цього 
місяця загинуло майже 400 
осіб.

Завдяки військовому при
зову більшість сирійців-чоло-
віків мають загальне уявлення 
про вогнепальну зброю. Тепер 
до неї взялися багато молодих 
людей, які кілька місяців то  - 

му вчилися в університетах. 
«Кількість дезертирів невідо-
 ма, – сказав активіст із Хом  - 
са. – Але на вулицях чимало 
перестрілок».

На сході країни, в Дейр-ез-
Зорі, режим мало не щодня 
«втрачає кількох спецслужбіс
тів», – розповів житель міста. У 
Дераа, на південному заході Си
рії, де вперше вибухнуло по
встання ще в березні, сутички 
між вірними режимові солда
тами та дезертирами дуже по
частішали. «Ми не хочемо вій-
 ни, – каже місцевий шейх. – Але, 
здається, вона неминуча».

І хоча в столичному Дамаску 
й Алеппо – другому місті кра
їни – ще не було акцій протесту 
такого масштабу, як у Хомсі й 
Хамі, там також зростає невдо
волення. Прикметно, що великі 
бізнесмени, які досі були на 
боці режиму, переводять ак
тиви за кордон і вагаються, чи 
підтримувати владу. Сім’я, ко
тра перебуває біля керма, давно 
культивує клановий капіталізм. 
Навіть деякі християни та ала
віти (кожна з цих громад стано
вить близько 10-ї частини насе
лення країни), які побоюються, 
що Асада замінить сунітський 
або ісламістський режим, під
тримують президента менш 
беззаперечно, ніж раніше.

Хоч Асад і намагається 
стримати хвилі протесту, ди
пломатична спільнота різко 
відвернулася від нього. 2 листо
пада він прийняв низку пропо
зицій від Ліги арабських дер
жав (організація, до якої нале
жать 22 країни). Серед іншого: 
вивести свої війська з міст, 
звільнити політичних в’язнів (у 
Сирії таких, як стверджують, 
від 10 до 20 тис.), дати дозвіл на 
в’їзд для 500 дипломатичних 
спостерігачів, а також інозем
них журналістів, яким досі було 
заборонено перетинати кордон, 
а ще розпочати переговори з 
опозицією і, зрештою, провести 
багатопартійні вибори. Асад ви
пустив кілька сотень в’язнів, 

Усі проти Башара Асада
Насильство у Сирії активізується – сусідні й далекі уряди 
відвертаються від проблемного президента
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3 500 

осіб
загинули в Сирії  

від початку 
масових виступів 

проти режиму 
Асада в березні

але проігнорував решту угоди. 
Відповідно, 12 листопада Ліга 
призупинила членство Сирії. 

Це нищівні удари для да
маського лідера та його режиму. 
Він напевне був приголомшений 
майже одноголосним рішенням 
12 листопада. Лише маленький 
Ліван – досі в тіні Сирії – та не
спокійний Ємен проголосували 
на користь Асада. Причому під
тримка Бейрута надалі може 
стати не такою активною. Там
тешня влада зазнає внутріш
нього тиску з боку впливового 
банківського сектору, який по
боююється західних санкцій, а 
також антисирійської опозиції, 
що активізувалася. ХАМАС – 
палестинське ісламське угрупо
вання, що давно має штаб-
квартиру в Дамаску – також 
мовчки віддалився від Асада.

Алжир і Судан, які зазвичай 
підтримують репресії, проголо
сували проти нього. Керований 
шиїтами Ірак, важливий сусід 
на сході, який побоюється, що 
алавітів Асада замінить суніт
ський режим, утримався. Ко
роль Йорданії Абдулла – ще 
один впливовий сусід, який досі 
обережно дотримувався нейтра
літету, відверто закликав Асада 
піти у відставку. Саудівська Ара
вія – найсильніший член Ради 
співробітництва шести арабсь-
ких країн Перської затоки – вже 
давно відвернулася від нього.

Серед інших регіональних 
важковаговиків Туреччина – 
сусід із найміцнішим кулаком – 
найрізкіше закликала сирійсь-
кий режим реформуватись або 
загинути. На її території зна
йшли притулок головна полі
тична опозиційна сила – Сирій
ська національна рада, а також 
лідери «Вільної сирійської ар
мії» – угруповання солдатів-
дезертирів, яке весь час попов-
нюється. А нещодавно Туреч
чина пригрозила припинити 
електропостачання до північ
них районів країни.

Напруження між внутріш
ньою та зовнішньою опозицією 
Сирії незмінно зростає, хоча 
Сирійська національна рада 
досить успішно забезпечує ши
рокий фронт, який включає по
тужне представництво «Братів-
мусульман» та світських лібе
ралів. Дехто з її членів робить 
передчасні висновки на основі 
досвіду Лівії, нерозумно споді
ваючись, що Захід і ООН мо

жуть запровадити над Сирією 
закриту для польотів зону й 
узяти на себе «зобов’язання за
хистити» цивільне населення. 
Попри дедалі настирливіші ви
моги Ліги арабських держав 

щодо залучення Асада до на
лежного діалогу, здається, він 
навряд чи на це піде. Але мож
ливостей для маневрування в 
нього набагато менше, ніж іще 
місяць тому. 
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СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНІ 
ПОКАЗНИКИ

Територія: 185 180 км²
Населення: 22,7 млн

ВВП на душу населення, 
номінальний: $2 958

Індекс людського розвитку: 
111 місце (зі 187)

Очікувана тривалість життя, років: 
72(чоловіки) / 77(жінки)

Релігійний склад населення:
75% – мусульмани-суніти

13% – мусульмани-шиїти (зокрема й алавіти)
9% – християни, 3% – друзи

Т У Р Е Ч Ч И Н А ІРАН

ІРАК

САУДІВСЬКА
АРАВІЯ

Й
О

Р
Д

А

Н
І Я

ЄГИПЕТ

КІПР

ІЗРАЇЛЬ

ЛІВАН

ДАМАСК
Дераа

Хомс

Хама

Ідліб

Алеппо

Дейр-ез-Зор

№ 48 (213) 25. 11. – 1.12.2011|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|31

СИРІЯ|ВПРИТУЛ



Глобальна відповідальність

Автор:  
Конні  

Гедеґард, 
Європейський 

комісар  
з питань 
клімату 

К
онференція ООН із питань змін клімату, яка 
наприкінці листопада збере в південноафри
канському Дурбані міністрів та членів деле
гацій з усього світу, стане відповідальним 

моментом для поступу в міжнародній боротьбі з 
цим явищем.
Хтось запитає, хіба не можна трохи зачекати й узя
тися за клімат після врегулювання боргової кризи 
в Європі та відновлення економічного зростання? 
Ні! Нещодавні повені в Таїланді, посухи в Техасі та 
Північно-Східній Африці вкотре нагадали нам 
про потребу якнайшвидшого вирішення цієї про
блеми, адже ситуація зі змінами клімату посту
пово погіршується. Останній звіт «Перспективи 
розвитку світової енергетики», підготовлений 
Міжнародним енергетичним агентством (МЕА), 
став черговим гучним закликом: час минає, і нам 
доведеться сплатити більшу ціну, якщо ми не по
чнемо діяти негайно.
Тож чого ми очікуємо від конференції в Дурбані? 
Деякі медіа формують хибні уявлення, ніби в да
ному випадку єдиним мірилом успіху є те, чи 
вдасться змусити розвинені країни добровільно 
підписатися під другим періодом зобов’язань у 
межах Кіотського протоколу по завершенні пер
шого у 2012 році.
Дозвольте пояснити: Європейський Союз, звісно, 
підтримує цей протокол. Наше законодавство 
ґрунтується на його принципах. У межах норм 
цього документа ЄС узяв на себе найамбітніші у 
світі зобов’язання, і ми їх виконуємо. Ба навіть 
близькі до того, щоб перевиконати.
Утім, Кіотський протокол 
ґрунтується на чіткому роз
межуванні країн – розвине
них і тих, що розвиваються, 
– і лише від перших вимагає 
взяти на себе всю повноту 
відповідальності за вико
нання умов договору. Чи не 
здається відтак, що ті зміни, 
яких зазнала світова еконо
міка за останні два десяти
ліття, дедалі дужче стирають ці розбіжності?
Візьмімо для прикладу Сінгапур та Південну 
Корею. Ці країни є чудовою ілюстрацією 
експорто орієнтованих економік із конкурен
тоспроможною промисловою потужністю, що по
сідають високі сходинки в Індексі розвитку люд
ського потенціалу ООН. Одначе в Кіотському про
токолі їх трактовано як ті, «що розвиваються». Або 
візьмімо Бразилію, країну, економіка якої стрімко 
прогресує. Вона може похвалитися процвітаючою 
промисловістю, величезними природними ресур
сами й значно більшими доходами на особу, ніж, 
скажімо, Болгарія чи Румунія.

КОНФЕРЕНЦІЯ  
В ДУРБАНІ МАЄ 

ПРОКЛАСТИ ШЛЯХ  
ДО ВСЕСВІТНЬОЇ УГОДИ 

ЩОДО БОРОТЬБИ  
ЗІ ЗМІНАМИ КЛІМАТУ

Обсяги забруднення довкілля поволі стирають 
межу між передовим світом та країнами, що роз
виваються. За даними МЕА, через викиди вугле
кислого газу стан атмосфери погіршується в дер
жавах із перехідною економікою, які переважно 
орієнтуються на видобуток вугілля. Ця тенденція 
в майбутньому ли ше посилюватиметься. До 2035 
року 90% зростання попиту на енергетику забезпе
чуватимуть країни, що не входять до Організації 
економічної співпраці та розвитку (ОЕСР). У Китаї, 
наприклад, шкідливі викиди, пов’язані з енергети
кою, від 1990 року потроїлися, перетворивши Під
небесну на найбільшого у світі забруднювача до
вкілля. Таким чином, планета не в змозі ефек
тивно боротися зі змінами клімату без участі КНР 
та країн із перехідною економікою.
Ще одна проблема полягає в тому, що до Кіот
ського протоколу не долучились і ніколи не долу
чаться США. Своєю чергою, Японія, Росія та Ка
нада дали чіткий сигнал, що не мають наміру по
годжуватися на другий період зобов’язань. Отож 
якби ЄС спільно з кількома розвиненими країнами 
пристали на таку ініціативу, ми все одно охопили б 
країни, що продукують не більш як 16% світових 
викидів у атмосферу. Натомість перший період 
зобов’язань за домовленостями покриває при
близно третину цієї шкоди. Як із такою статисти
кою досягти успіхів у боротьбі зі змінами клімату?
Іншими словами, за допомогою такого механіз  му 
ми не зможемо втримати збільшення температур
них показників на рівні 2°С (3,6°F), а це спільна 
мета, визнана міжнародною спільнотою.

Щоб її досягти, слід о б’єд
нати зусилля всіх провід
них економік розвинених 
країн та країн, що розвива
ються, створивши всесвітню 
систему дій. Вона повинна 
відображати світ XXI сто
ліття, де всі зобов’язання 
мають однакову юридичну 
вагу.
ЄС готовий до другого пе

ріоду Кіотського протоколу, якщо документ 
буде більше наближено до екологічної всео
хопності, а учасники конференції в Дурбані 
погодяться на чіткий план міжнародних 

дій та його розробку впродовж кількох років; 
нову систему дій слід запустити не пізніше 2020 
року.
Сподіваюся, що всі країни продемонструють полі
тичну волю і в Дурбані нам вдасться ініціювати 
цей процес. Раніше в Копенгагені лідери пообі
цяли виконати зобов’язання, спрямовані на те, 
щоб світова температура не зросла більш ніж на 
2°С. Тепер час перейти від слів до справ. 

Планета не в змозі ефективно боротися зі змінами клімату  
без участі Китаю та країн із перехідною економікою
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ДІЇ В БОРОТЬБІ ЗІ ЗМІНОЮ 
КЛІМАТУ НАБАГАТО 
ВИПЕРЕДЖАЮТЬ 
ПЕРЕГОВОРНИЙ ПРОЦЕС

Той, хто платить за бідних…
Хто візьме на себе витрати на екологічні програми в незаможних 
країнах?

П
ісля провалу кліматич
ного саміту в Копенга
гені 2009 року домовле
ність, згідно з якою ба

гаті держави до 2020-го випла
чуватимуть країнам, які розви
ваються, щороку $100 млрд на 
адаптацію до глобального поте
пління та мінімізацію його на
слідків, видавалася рідкісним 
досягненням. Ця угода також 
буде важливим предметом пе
реговорів на наступному щоріч
ному саміті ООН у Дурбані, що 
розпочнеться 28 листопада. На
дії на новий значущий пакт 
майже немає, але багато хто 
сподівається на певні здобутки. 
Серед них – прогрес у створенні 
світового Зеленого кліматич
ного фонду. Однак є багато сум
нівів щодо того, як розвинені 
країни виконають свою обі
цянку і яку роль він відіграва
тиме.

Добра новина: уже з’явився 
значний потік кліматичного фі
нансування – так називають ін
вестиції в програми боротьби з 
глобальним потеплінням та за
ходи з протистояння його на
слідкам. Як свідчить перше 

масштабне дослідження цього 
питання, проведене «мозковим 
центром» Climate Policy Initiative 
(СРІ), щонайменше $97 млрд на 
рік отримують країни, що роз
виваються. Здебільшого кошти 
надходять від приватних креди
торів із багатих країн. Вони ви
ділили близько $55 млрд, іще 
$39 млрд влили багатосторонні 
й двосторонні банки розвитку з 
державних бюджетів та ринків 

капіталів. Західні платники по
датків забезпечили як мінімум 
$21 млрд із цих $39 млрд. 
Майже $3 млрд надійшли від 
тамтешніх так званих ринків ви
кидів (як компенсація за нереа
лізовані вуглеводневі викиди) та 
від благодійників.

Це не означає, що багатий 
світ наближається до вико
нання копенгагенської обі
цянки. Ця домовленість перед

бачала «нові й додаткові» ко
шти, та очевидно, що більшість 
тогорічних інвестицій були б 
насправді виділені в будь-якому 
разі. Також незрозуміло, яке 
саме фінансування слід враху
вати в обіцяну суму. Копенга
генська домовленість передба
чала як державні, так і приватні 
джерела капіталу. Однак чи
мало країн, що розвиваються, і 
громадських організацій ствер
джують: це має бути допомога, 
виділена з державних бюдже
тів, без додаткових умов. Більш 
компромісний варіант – це по
винні бути кошти, що їх вико
ристовують, покриваючи «до
даткові витрати» на низькову
глеводневі програми. Цей тер
мін з’явився в новому лексиконі 
кліматичного фінансування. 
Йдеться про додаткову вартість 
низьковуглеводневих програм: 
будівництво вітроелектростан
ції, скажімо, порівняно з дешев
шою альтернативою – спору
дженням вугільної. У своєму до
слідженні CPI, що розглядала 
кліматичні проекти в ширшому 
плані, наприклад, разом заліз
ниці, відновлювані джерела 
енергії, лісництва, узяла до 
уваги загальну суму інвестицій.

Та результати досліджен  -
ня виявилися несподіваними. 
$97 млрд – це набагато серйоз
ніша сума, ніж більшість, зо
крема й автори дослідження, 
могли сподіватися. Ендрю Стір, 
спеціальний представник Сві
тового банку з питань зміни 
клімату, пояснює це частково 
хибною версією про параліч, ні
бито спровокований консульта
тивним процесом ООН. «Дії в 
боротьбі зі зміною клімату на
багато випереджають перего
ворний процес», – сказав він. 
Найбільший поступ відбува
ється в заходах проти глобаль
ного потепління – на кшталт 
розвитку відновлюваних дже
рел енергії, на які припадає 
$93 млрд із 97, за підрахунками 
CPI. Торік у країнах, що розви
ваються, у відновлювані дже
рела енергії, низьковуглеводне
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вий транспорт і енергозбері
гання було інвестовано близько 
$200 млрд. Це більш ніж тре
тина світових вкладень.

Обсяги внеску приватного 
сектору в кліматичне фінансу
вання мають змусити Зелений 
фонд замислитися. Він повинен 
працювати так, аби заохочувати 
до набагато більшого вкладання. 
А оскільки обсяги інвестицій у 
світі перевищують $100 трлн, це 
було б можливо, навіть якби кра
їни Заходу мали виділити з бю
джетів $100 млрд, чого вони не 
роблять.

Спроможність банків роз
витку отримувати великі суми 
від приватного сектору за раху
нок позик також дає підказку. 
Кредити, які вони виділяють, 
заохочують робити додаткові 
приватні інвестиції. За даними 
Світового банку, позики, ви
дані за ринковими ставками 
міжнародними позичальни
ками, зазвичай зростають за 
рахунок приватного капіталу в 
три-шість разів, а пільгові кре
дити й гранти – у 8–10.

Це означає, що обіцяної суми 
в $100 млрд на рік можна до
сягти, коли залучати ширшу 

базу, за умови відносно невели
кого внеску з боку західних 
платників податків. Як пропо
нує дослідна компанія 
Bloomberg New Energy Finance, 
ця сума може складатись із 
$30 млрд власного капіталу, час
тину якого можуть забезпечити 
інвестори країн, що розвива
ються; плюс іще із $70 млрд де
шевих кредитів (причому 
$50 млрд надійде від приватних 
позичальників). Після здешев

лення таким чином вартості ка
піталу, «додаткові витрати» на 
нестандартні проекти, пов’язані 
з відновлюваними джерелами 
енергії, будуть відносно неве
ликі. Ці витрати можна було б 
покрити сумою в $5–10 млрд 
річних за рахунок державних 
бюджетів, благодійних організа
цій та нових джерел фінансу
вання, як-то податок на 
«брудне» пальне й продаж квот 
на викиди.

Цей план не надто порадує 
більшість країн, що розвива
ються. Та він принаймні реаль
ний фінансово й політично для 
багатих країн. Обмеження ролі 
нового фонду зменшить ризик 
проблем усередині внаслідок не
згоди між численними його 
власниками. Крім того, план об
тяжить обов’язками країни, що 
розвиваються, які мають стати 
привабливішими для інвести
цій – зелених чи будь-яких ін
ших. Непоганим початком були 
б лібералізація фінансових сек
торів та відмова від марнотрат
них паливних пільг. 

© 2011 The Economist Newspaper 
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Пом’якшувальні наслідки
Кліматичне фінансування, надане країнам, що розви-
ваються, $ млрд (2009–2010)

За даними СРІ

Всьго:
$97 млрд

Приватне 
фінансування
54,6

Двосторонні 
банки розвитку
22,7

Багатосторонні 
банки розвитку
14,4

Інші джерела
2,5

Продаж квот на викиди
2,3

Благодійні 
організац  

0,5
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 Спілкувалася 
Олена Чекан

Фото: 
Андрій 

Ломакін

І
деолог антикомуністичного 
руху в СРСР, один із засно
вників і співголова руху «Де
мократическая Россия» Юрій 

Афанасьєв хоча й відійшов від 
активної політичної діяльності, 
проте і далі у своїх аналітичних 
статтях різко та послідовно ви
криває природу і суть росій
ського неототалітаризму.

З ГРОМАДЯН У ПІДДАНИХ
У. Т.: У своїй статті «Qui 
prodest?», опублікованій на 
сайті «Каспаров.ru», ви кажете 
про неможливість примирення 
Росії та Європи. Чому?

– Якщо говорити про реаль
ність, яка цілком виразно вима
льовується в сьогоднішній Ро
сії, то, звісно, жодного прими
рення чи навіть зближення на 
підставі гуманістичних ціннос
тей бути не може. В основі того, 
що в нас відбувається, їх і 
близько немає.

Нинішнє життя в РФ визна
чається, навпаки, неототалітар
ними тенденціями. Вони вияв
ляються і в економіці, і в полі
тиці, і у фінансах. Їхня суть у 
тому, що ми вже фактично ді
йшли до такого стану, коли лю

дина як особистість, як суверен, 
як суб’єкт суспільного устрою 
виявилася принципово непо
трібною путінському режиму. 
Тому що визначальний прин
цип нашої влади зовсім в ін
шому: доступ до основних ре
сурсів країни і дохідних видів 
діяльності тільки для «своїх», а 
решті – мінімум для вижи
вання та компенсація за ло
яльне служіння цій системі. На
слідок розвитку таких тенден
цій – практично все дієздатне 
населення Росії загнане у своє
рідний соціальний заповідник, 
резервацію. І панівний режим 
намагається утримувати його в 
такому стані, якось охороняти й 
навіть зберігати в цій безвиході, 
час від часу кидаючи подачки у 
вигляді мізерного збільшення 
пенсій, жалюгідного підви
щення достатку тощо.

З огляду на те що це стан 
більшої частини російського на
селення, то гра на матеріальних 
інтересах, на умовах вижи
вання видається дуже гіркою і 
навіть образливою. Вона постає 
як заздалегідь спланована і ре
алізована антилюдяність в ім’я 
власної незмінності. Справді, 

ось уже 20 років єльцинсько-
пу  тінська влада всіма мисли
мими й немислимими спосо
бами намагається усунути діє -
здатне населення від вільної 
участі в економічному, політич
ному та соціальному житті. Це 
робилося і робиться послі
довно, наполегливо, цілеспря
мовано на всіх рівнях: законо
давчому, виконавчому, медій
ному. Навіть на рівні політичної 
і кримінальної злочинності, ко
рупції та рейдерства за безпосе
редньою участю вищої влади. 
Тепер, коли мета досягнута, – 
розмови навперебій, щодня і 
щогодини про надбавки до пен
сій та незмінну увагу до соціа -
льної сфери. Щоб забалакати 
проблему вільного доступу на 
конкурентній основі до ресурсів 
і політики.

У. Т.: У ваших статтях часто 
можна натрапити на словоспо-
лучення «Російська система». 
Що стоїть за ним?

– Я тут маю на увазі три 
складові: систему володарю
вання, спосіб громадського та 
соціального життєустрою і сві
тобачення. Усі разом вони і є 

Запрошення 
в Азіопу

Російський політик 
та історик 
Юрій Афанасьєв 
про «Російську систему» 
та її тиск на Україну
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ЛЮДИНА ЯК ОСОБИСТІСТЬ, 
ЯК СУБ’ЄКТ СУСПІЛЬНОГО 
УСТРОЮ ВИЯВИЛАСЯ 
ПРИНЦИПОВО НЕПОТРІБНОЮ 
КРЕМЛІВСЬКІЙ ВЛАДІ

«Російська система». Цей тер
мін увели в науковий обіг наші 
історики Юрій Півоваров та 
Андрєй Фурсов. На перше 
місце я не випадково став-   
лю систему володарювання. 
Йдеть    ся не просто про автори
тарну владу, а про єдино-
владдя, понад те, про само
владдя. Тобто влада як спрагла 
себе воля. Це явище унікальне, 
такий собі абсолют – більше 
ніж авторитаризм, біль  ше ніж 
диктатура.

А спосіб життєустрою саме й 
визначається тим, що одна осо
бистість, навіть якщо вона є сим
волом, навіть якщо уособлює  
сукупність якихось кланів, ціл
ковито і тотально пригнічує со
бою суспільство. Понад те, лікві
дує все соціальне різноманіття, 
влас  тиве нормальному, при  род -
ному розвитку будь-якого со-   
ціу   му, і, врешті-решт, робить із 
громадян суцільних підданих. 
Причому влада зрівнює остан
ніх коротким повідком у вигляді 
окладу, забезпечення, утриман-
 ня, на який саджає кожного.

І насамкінець те, що нале
жить до світобачення, тобто вся 
система міфів, містик і забобо
нів: по суті, вони є не раціональ
ним віддзеркаленням того, що 
відбувається, а саме міфологією. 

Усе це разом і є «Російська 
система».

У. Т.: Усупереч усталеній думці, 
ви не вважаєте події серпня 1991 
року демократичною револю-
цією. Стверджуєте, що саме тоді 
почалися становлення нового 
російського самодержавства і 
відродження тоталітаризму, 
який, говорячи вашими сло-
вами, «відмічений точковими, 
такими, що ніколи не розкрива-
ються, вбивствами». Як можете 
довести це?

– Драматизм тих подій в їх
ній переважно емоційній, а не 
раціональній основі. Благо
родні почуття, помисли і пере
живання ми не довели тоді до 
політичного структурування. І 
тому маса людей, хоч якою бла
городною вона була, на жаль, 
так і лишилася різношерстою 
масою, об’єднаною лише за
гальним емоційним поривом. 
Жодних кроків у напрямку по
літичного оформлення таких 
настроїв не було.

А разом із тим були не 
тільки вулиці. Був I З’їзд на

родних депутатів, і там Міжре
гіональна група, де я співголо
вував із Сахаровим, Поповим, 
Пальмом та Єльциним. Була 
доповідь про пакт Молотова – 
Ріббентропа, обговорення по
дій у Тбілісі, Вільнюсі, Алма-
Аті. Порушувалося питання 
про саме існування СРСР. 
Криза вже назріла, і були її 
конкретні вияви в економіці, 
політичному устрої, навіть во
єнні зіткнення. Але пара
лельно відбувався і так званий 
новоогарьовський процес: лі

дери союзних республік чогось 
домагалися, а Ґорбачов їх умов
ляв і умовляв не порушувати 
статус-кво. Він страшенно хо
тів зберегти Радянський Союз, 
до того ж як союзну державу, а 
не як союз держав.

Я не можу сказати, чи мож
ливо було так глибоко рефор
мувати СРСР, щоб перетворити 
його із союзної держави на 
союз суверенних держав. Але 
тіль  ки-но в серпні в Ново-Ога -
рьо  вому намітилося форма -

льне рішення у сенсі трансфор
мування унітарного Союзу у 
федерацію, відбувся «путч» 
ҐКЧП. Далі – розпад Радян
ського Союзу як державного, 
економічного та політичного 
устрою. Крах і руйнування 
були суттю тих подій. А заднім 
числом за неї (суть) видали 
прихід до влади переможців на 
чолі з Єльциним. Вони й визна
чили те, що відбувалося, як 
«демо  кратич  ну, ліберальну ре
волюцію» без будь-яких під
став. Словесно зробили з усього 
того так званий історичний 
транзит: перехід від тоталіта
ризму до демократії, від плано
вої економіки до ринку, від 
СРСР до національної держави.

Увесь цей «транзит» – су
цільна декларація. Ухвалили 
кілька законів, намагалися ще 
щось зробити, але якщо доско
нально проаналізувати тодішні 
процеси, то виявиться: нічого 
ліберального, нічого демокра
тичного в них фактично не 
було. Хоч як намагаються тепер 
прибічники Єльцина, Ґайдара і 
Чубайса заднім числом до
вести, що зробили все лише 
правильно, у них нічого не ви
ходить. Підсумком їхніх дій 
стало те, що ми маємо сьогодні 
в Росії. А саме квазіринкову еко
номіку і за своєю суттю тоталі
тарний, тотально насильниць
кий спосіб життєустрою росіян, 
яких у єльцинсько-путінські 
часи знову перетворили на під
даних. Ми сховалися в патерна
лізмі, у здатності виживати в 
соціальному просторі за ме-
жами моралі, моральності та 
людської гідності, на рівні тва
ринного існування, на межі 
життя і смерті.

Це всередині держави, а на 
зовнішньому боці ми маємо 
протиставлення російської ве
ликодержавності всьому світові 
й найближчому нашому ото
ченню, зокрема колишнім ра
дянським республікам.

У. Т.: У своїх статтях ви також 
стверджуєте, що в Росії так і не 
настала ринкова економіка, 
що й інституту приватної влас-
ності як такого немає. А як же 
олігархи, Путін, зрештою?

– Приватна власність у Росії 
начебто є. Але ось це «начебто» 
діє навіть стосовно олігархів і 
до найвищих правителів. По
няття «олігарх» стало розми
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тим. Раніше так називали тих, 
хто захопив величез  ну кіль
кість власності, нерухомості, 
основних фондів, фінансових 
потоків. А тепер у тій самій ролі 
виявляються наші найвищі чи
новники. Вони теж фактично 
зосередили у своїх руках і осно
вні фонди, і фінансові потоки, і 
нерухомість. Але власниками 
вони залишають  ся лише доти, 
доки перебувають на цій посаді. 
Посада для них – гарант їхньої 
приватної власності.

Якщо вони з якихось при
чин втрачають її, то цілком мо
жуть втратити і так звану влас
ність. І прекрасно знають це. 
Тут можна побачити спадок ра
дянськості: власність залиша
ється власністю доти, доки є 
продовженням функції, посади. 
Такий принцип стосується аб
солютно всіх: і тих, хто просто 
сидить на якомусь чиновниць
кому місці, маючи доступ до 
ренти, і тих, хто, як Дєріпаска 
або Абрамовіч, начебто і не в 
кріслі, але забезпечує доступ до 
ренти тим, хто в ньому. Вони 
ніби у зв’язці та постійній взає
мозамінності: один як ренто
держатель, рентодавець (прин
ципал), інший – як рентоотри
мувач (агент) і так далі за відо
мою принципал-агентською 
модел  лю. Ось така виходить не 
дуже складна конструкція, що 
змушує говорити про власність 
із отим «начебто».

Що ж до ринкової еконо
міки, то про що може бути мова 
за відсутності трьох її основних 
складових: власності, права та 
особистості? Досі в нас багато 
хто доводить, що в Росії є рин
кова економіка. Проте вони по
силаються на ті її параметри, 
які були ще до того, як стало ві
доме рабство або феодалізм. 
Адже ринок певною мірою існу
вав завжди і всюди, в усіх ку
точках світу.

У. Т.: Ви не втомлюєтеся викри-
вати догматизм «системних лі-
бералів» на чолі з Євґенієм Ясі-
ним, вважаючи, що вони під-
пирають путінський режим, а 
«Ходорковскі читання» взагалі 
розцінюєте як колабораціо-
нізм. Чому?

– «Ліберали», яких я кри
тикував і критикую, – саме ті 
люди, що прийшли до влади з 
Єльциним та оголосили: ось 
вони і є «демократи» й пере

можці, вони заклали основи 
«ліберального» курсу Росії. І 
досі доводять та обстоюють це 
в усіх ЗМІ. Зараз у Політехніч
ному музеї читається серія пу
блічних лекцій: Чубайс, Нє
чаєв, Авен, Кох, Ясін. Вони ді
ють у публічній сфері, і далі сі
ючи ілюзії. Їх ніяк інакше, 
окрім як «ліберастами», не на
зивають.

Російське суспільство дове
дене до краю в сенсі поляриза
ції, втрати моральних орієнти
рів і тепер уже фізичного вими

рання. На такому тлі перекону
вати, що курс, із яким «пере
можці» 1991 року прийшли до 
влади, єдино можливий і пер
спективний, звучить як зну
щання з цього суспільства. Сьо
годні в Росії доводиться відми
вати поняття «лібералізм»: у 
ході реалізації курсу Єльцина – 
Путіна його так загидили й за

бруднили, що воно перетвори
лося на лайливе.

Я виступаю проти «систем
них лібералів», оскільки у своїх 
книжках, публічних виступах, 
серіях лекцій і радіопередач 
вони невпинно товкмачать, що 
в Росії є ліберальна економіка, 
ринок тощо. Щоправда, у триєд
ності складових: від планової 
економіки до ринку, від тоталі
таризму до свободи, від імперії 
до національної держави, – 
мовляв, стався збій по фазі. Ри
нок ми вже, вважай, забезпе
чили, залишилося дуже мало. 
Не мали ми тоді можливості, 
руки були зв’язані економікою, 
ніколи було подумати про дві 
інші складові. Інакше кажучи, 
вони просто не бачать, що будь-
яка економіка, фінанси – про
дукт того, що відбувається в го
ловах людей. Не випадково всі 
вони економісти, частково, 
можливо, юристи – у них про
фесійна схибленість вузьких 
спеціалістів на тій чи іншій 
справі. А оскільки фахівців із 
загального блага в принципі 
бути не може, ось і виходить, що 
подумати про найголовніші 
речі в нас, на жаль, нікому.

«Ходорковскі читання» – 
це, по суті, те саме продо
вження «Ліберальної місії», 
один із напрямів їхньої актив
ної роботи. Там багато гово
рять цілком справедливого, 
там є і глибокий аналіз, і кри
тика того, що відбувається. Але 
сам путінський режим не стає в 
їхніх доповідях фокусом усього 
мерзенного, що ми бачимо в су
часній Росії. У цьому біда «Хо
дорковскіх читань».

У. Т.: У російській і навіть радян-
ській історії народ піднімався 
на бунт проти влади: пов  стання 
в Краснодарі, Новочеркаську, 
Муромі, Бійську, Александрові. 
Нині, кажучи вашими словами, 
в суспільстві спостерігається 
«пасивність умирання». Чи 
можливий перелом цієї ситуа-
ції, чи можливий бунт?

– Така думка є. Наприклад, у 
Міхаіла Ходорковского в його 
останній статті. Він вважає, що 
«точку неповернення» вже про
йдено, Росію очікує якийсь ви
бух. Я цілком згоден із його ана
лізом і висновками й не став би 
оспорювати припущення щодо 
можливого вибуху, але певні 
сумніви все ж таки висловлю. 

У РОСІЇ МОЖНА ПОБАЧИТИ 
СПАДОК РАДЯНСЬКОСТІ: 
ВЛАСНІСТЬ ЗАЛИШАЄТЬСЯ 
ВЛАСНІСТЮ ДОТИ, ДОКИ Є 
ПРОДОВЖЕННЯМ ПОСАДИ
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Щоб сталося щось на зразок 
бунту, вибуху, потрібна ще люд
ська воля. Причому воля не роз
осереджена в окремих людях, у 
різних краях і селах, а якимсь 
чином солідаризована. Чи мож
лива вона в сучасній Росії? Є такі 
спалахи, як події, пов’язані з 
Хімкинським лісом, або в Сагре 
чи на Далекому Сході – схожих 
епізодів було кілька по всій кра
їні. Якщо уявити РФ як застійне 
болото, то це як болотяні вог
ники: то там, то тут спалахують 
окремо. По суті, виходить, що на
віть вони – один із виявів мерт
вечини, гнилі, про яку я казав.

Росія – величезна і занадто 
різна з усіх поглядів країна. 
Хтось живе ще в дофеодаль
ному вимірі, хтось – досі в родо
племінному стані. А є і дуже пе
редові острівці, там мало не в 
постіндустріальне суспільство 
прорвалися. Ось таке через
смужжя світів, де поки що не
має основи для якоїсь солідар
ної дії, немає волі для пориву і 
він поки що не передбачається.

РЕІНТЕГРАЦІЯ В СРСР
У. Т.: Що можете сказати про по-
силення імперського синдрому 
Росії, який наочно виявляється у 
відносинах з країнами постра-
дянського простору?

– Думаю, що імперський 
синдром – різко виражена ве
ликодержавність сьогоднішньої 
Росії – одна із не просто най
драматичніших, а найтрагічні
ших реалій сучасності. Цей тра
гізм найбільш явно та очевидно 
виявився стосовно Грузії. Спо
чатку агресія, потім окупація 
частини країни і тепер її роз
членування. Причому все зро
блено на очах у всього світу і, як 
мені здається, з чітко сформу
льованою метою: показати ЄС і 
США, в чому реальність росій
ського імперського синдрому. 
Тобто: «Думайте там про нас і 
нашу демократію, що хочете, а 
ми відверто вестимемо повно
цінну, повномасштабну війну 
проти суверенної держави, і ви 
нікуди не подінетеся». Що й 
сталося. Понад те, Захід в особі 
президента Франції Саркозі 
взяв участь в імітації якихось 
дипломатичних зусиль і навіть 
має почуття гордості з приводу 
такої «дипломатії».

Це найочевидніший факт. 
Але є і безперервний тиск на 
Європу,  а разом із нею переду

сім на Україну з приводу газу і 
з інших питань. Ось, напри
клад, «Північний потік» по
кликаний заявити: «Дивіться, 
ми разом зі своїми західними 
партнерами покажемо, насам
перед Україні, – будь ласка, 
перша черга готова, друга бу
дується. Таким чином частка 
вашої країни в транспорту
ванні газу істотно змен
шиться». Газова кри  за, що по
вторюється щозими, зво
диться, по суті, до того, що 
«корпорація Росія» бажає при
брати до рук газотранспортну 
систему України. Торг триває і 
зараз: «Хочете дешевше бла
китне паливо – гаразд, ми го
тові, але платіть. Ціна – посту
піться сво  єю газовою інфра
структурою».

Остання державна пісня Пу
тіна – Євразійський союз: Біло
русь, Казахстан, Росія. Але при
ховано і водночас у конкретних 
діях Кремля прочитується не
меркнуча мета – Україна. Ну 
який же Митний союз, та й союз 
узагалі, без України? Причому 
розглядається він не лише як 
економічна категорія, а як час
тина геополітики в такій послі
довності: Митний союз – єди
ний економічний простір – ре
гіональна фінансова структу       
ра – нарешті, політичне об’єд-   
нання. Тобто, по суті, вимальо
вується стратегія: Росія хотіла б 
реінтегрувати пострадянський 
простір у Радянський Союз, те
пер під назвою «Євразійський 
союз». Ці слова вимовлені не 
лише Назарбаєвим, а вже й Пу
тіним. Абсолютно очевидний 
підтекст: якщо у світі є лібе
ральна демократія під назвою 
«Європейський Союз», то в нас 
буде свій, з іншою філософією 
та з іншою назвою – «Євразій
ський». Сумно тільки, що за
мість Євразії нам фактич  но го
тують Азіопу.

Якщо до Євразійського со
юзу з Росією увійдуть лише Бі
лорусь і Казахстан, то виходить, 
що пострадянськість реінтегру
ється на основі білоруської дик
татури, казахського султанату і 
російського тоталітаризму. Ось 
суть наміченої «євразійськості», 
щоб не сказати «євроазіатчини». 
А Україна нехай і важко, з яки
мись запинками, з подоланням 
своїх труднощів і суперечностей, 
але все-таки, як мені здається, 
тримається іншої лінії.

У вашій державі з цього по
гляду триває цивілізаційний ви
бір. Якщо подивитися на Укра
їну і Росію у великій часовій пер
спективі, то в їхній історії оче
видні два різні типи суспільного 
устрою. Вже з домонгольских 
часів, особливо з Галицько-
Волинської Русі, в Україні окрес
лився такий уст  рій, що типоло
гічно, як певна соціокультурна 
визначеність ґрунтувався на ві
чевому ідеалі. Приблизно від
тоді, починаючи з ХII століття, 
простежується й інший соціо
культурний тип суспільного уст -
рою, що базується на авторитар
ному ідеалі. Він досить виразно 
виявився в період князювання 
Андрія Боголюбського і розви
вався по лінії: Володи  миро-
Суздальське князівство – Орда – 
Московія – Росія. Як цілком 
сформований постав за часів 
Івана III, в ХV столітті.

Усі найскладніші супереч
ності сучасної України – і вну
трішньополітичні, міжрегіона -
льні, і зовнішньополітичні, зо
крема з Росією та Європою, – ви
значаються, на мій погляд, саме 
цим цивілізаційним вибором. 
Мені хотілося б, щоб він від
бувся саме на основі гуманіс
тичних цінностей.

У. Т.: Враховуючи стійке праг-
нення нинішньої української 
верхівки побудувати вертикаль 
влади, подібну до путінської, 
чи може це обернутися тим, 
що ми, як і росіяни, з громадян 
перетворимося на підданих?

– Я з великою надією див
люся на Україну і намагаюся 
якомога більше знати про неї, 
зрозуміти те, що у вас відбува
ється. Можливо, зараз даються 
взнаки певні сумніви в ідеалах 
Помаранчевої революції, у до
триманні її курсу, але, як мені 
здається, у вас стала вже фактом 
чи не найважливіша обста
вина – реальність зміни влади. 
Вибори як головний інститут во
левиявлення саме громадян, а 
не підданих. Він реальний. Не
хай не в такій формі, не так чітко 
виражений, як хотілося б, але в 
Україні є розподіл гілок влади, 
ведеться дискусія з найважливі
ших політичних питань. Я ду
маю, що і стосовно ЗМІ, осо
бливо телебачення, різниця теж 
вельми помітна. Тобто якісна, 
сутнісна відмінність ситуації в 
Росії та Україні залишається. 
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С
вітле майбутнє, щастя й до
бробут усього людства – на 
менше більшовицька пар
тія не була згодна і до цієї 

програмної мети вела народи 
залізною рукою. А водночас це 
світле майбутнє мало стати без
посереднім наслідком масового 
терору, доносів і грабунків, зне
важливого ставлення до все
людської моралі й до «непотріб
них революційному пролетарі
ату» культурних надбань.

Діалектична єдність цих 
двох засад більшовизму успішно 
втілювалася в практику. «Гра
буй награбоване!» – закликав 
Владімір Ульянов-Лєнін, і до
сить швидко, тільки-но закінчи
лися «недорізані буржуї та кур
кулі», партійні маси охоче взя
лися позбавляти зайві маєтності 
своїх же колег-більшовиків. 
«Пролетарський примус у всіх 
своїх формах, починаючи з роз
стрілів і закінчуючи трудовою 

повинністю, є методом ство
рення комуністичного людства з 
людського матеріалу капіталіс
тичної епохи», – писав провід
ний теоретик більшовизму Ні
колай Бухарін. Не минуло і двох 
десятиліть, як у суворій відпо
відності до цієї формули його 
вслід за мільйонами інших та 
під бурхливі овації трудящих 
повели до розстрільного під
валу. «Жити стало краще, това
риші. Жити стало веселіше», – 
резюмував Іосіф Сталін, – і дав 
наказ керівництву НКВС готува
тися до Великої чистки в партії 
та армії. Народ дружно схвалив 
«мудрі заходи партії та уряду», 
письменники вимагали «не жа
літи скажених собак», діти відрі
калися від батьків, а дружини – 
від чоловіків. Були, звичайно, й 
винятки, але вони зникали в 
концтаборах. «Співчуття прини
жує людину», – вчив народ му
дрості великий пролетарський 

письменник Максім Ґорькій. І 
так успішно вчив, що навіть че
рез чотири з гаком десятиліття 
після Великої чистки у біль
шості ясночолих інтелігентів 
збереглася звичка переходити 
на інший бік під час випадкової 
зустрічі на вулиці з кимось із ви
гнаних з роботи «політично не
певних» колег чи членами ро
дин політв’язнів...

Але лицьовий політичний 
бік «єдності партії та народу» 
мав й обернений, тіньовий. Но
менклатура, починаючи з верхів 
і закінчуючи низами, розкра
дала «загальнонародну влас
ність»; народ її в цьому дружно 
підтримував. У сталінські часи 
– через голодування, потім – із 
принципу, ще пізніше – для не
впинного поліпшення свого до
бробуту. Крадіїв, які несли до
дому все, що тільки можна, із за
водів та колгоспів, газета 
«Правда» лагідно звала несу

Автор: 
Сергій 

Грабовський

Люди натовпу  
Як створювався homo sovieticus 
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нами. Тих, хто надто заривався, 
брав не по чину, карали, примі
ром, секретаря президії Верхо
вної Ради СРСР Міхаїла Ґеорґа
дзе, у яко  го в листопаді 1982 
року було конфісковано ціннос
тей на 6 млрд руб. (але якого 
після самогубства було поховано 
на Новодівичому цвинтарі в Мо
скві й справу не розголошено, бо 
брав хабарі батоно Міхо за вирі
шення питань «дорогим Лєоні
дом Іллічом»). Тож недарма сьо
годні чимало люду жалкує за 
тими часами всезагального роз
тління: «Комуністи крали і нам 
давали».

Утім, не випадає покладати 
на більшовиків усю провину за 
розбурхування найгірших люд
ських якостей і напівтваринних 
інстинктів якнайширших мас. У 
цьому плані Лєнін – Бухарін – 
Сталін і компанія були вірними 
послідовниками двох бородатих 
основоположників «пролетар
ського вчення». 

«ЦАРСТВО СВОБОДИ»  
НА ФУНДАМЕНТІ ТЕРОРУ
Понад півтора століття тому мо
лодий Карл Маркс, спираючись 
у своїх творах на геґелівську 
ідею історичної необхідності, 
розгорнув теорію всесвітнього 
справедливого суспільства, що 
ґрунтувалося на духовній сво
боді, матеріальному добробуті, 
високій культурі. Але на шляху 
до такого царства свободи (або ж 
комунізму), за Марксом, лежить 
капіталістична система, що на 
той час уже домінувала в Захід
ній Європі. Головним чинником, 
який не дає можливості органі
зації щасливого суспільства, є 
панівна приватна власність, пе
редусім на засоби виробництва, 
коли більшість творців матері
альних та духовних благ вияв
ляються, так би мовити, ні при 
чому в розподілі та користу
ванні ними, коли ці блага про
тистоять своїм творцям. А відтак 
слід шляхом насильницької 
кривавої революції знищити 
приватну власність, «експропрі
ювати експропріаторів», у такий 
спосіб перейшовши до царства 
свободи, де повною мірою роз
криється творча людська сут
ність. Причому саме під час кри
вавої революції суспільство має 
оновитися й очиститися. А но
сієм цих змін, єдиним «правиль
ним» суспільним класом є про
мисловий пролетаріат, най

більш неосвічена та гноблена 
частина соціуму, що за діалек
тичною Марксовою логікою ви
ступає спадкоємцем усієї кла
сичної культури людства, його 
мистецтва, філософії та техноло
гії. Інші ж класи мають зник
нути (яким саме чином, Маркс 
не деталізує) у вихорі революції.

Чимало цікавих конкретних 
деталей таких змін міститься в 
детально виписаних тоді ж alter 
ego Маркса Фрідріхом Енґель
сом «Принципах комунізму», 
які стали основою для напи
сання добре знаного «Маніфесту 
комуністичної пар  тії» – аж до 
політичного терору та ство
рення концтаборів («спе  ці  альні 
місця під охороною»). Мета ж 
усіх цих акцій названа дуже 
чітко: «Концентрувати в руках 
держави весь капітал, все сіль
ське господарство, всю промис
ловість, весь транспорт і весь об
мін». А така концентрація і є то
талітаризмом у його доверше
ному вигляді. Тому російські 
марксисти були в цьому плані ві
рними й послідовними учнями 
Маркса та Енґельса.

Були вони учнями і з іншого 
питання. Енґельс широко вжи
вав поняття контрреволюційних 
націй. У редагованій Марксом 
«Новій Рейнській газеті» він пи
сав, зокрема: «Серед усіх вели

ких і малих націй Австрії тільки 
три були носіями прогресу, ак
тивно впливали на історію і ще 
тепер зберегли життєздатність; 
це німці, поляки і мадяри. Тому 
вони тепер революційні. Всім ін
шим великим і малим народ
ностям та народам належить у 
ближчому майбутньому заги
нути у буревії світової революції. 
Тому вони тепер контрреволю
ційні». Тож не лише буржуї 
мали щезнути у вихорі револю
ції...

Інакше кажучи, тоталітарна 
ідеологія комунізму вже біля 
своїх початків включала і терор 
за соціальною ознакою проти 
«ворожих класів», і терор за суто 
національною ознакою проти 
«контрреволюційних націй». Ці 
складові у їхній сув’язі більшо
вики довели до стану доверше
ності й втілили їх у суспільну 

практику на всій території, яку 
контролювали. А хіба можливі 
масовий терор, вбивства без суду 
й слідства та конфіскація у де
сятків мільйонів людей їхнього 
майна (від заводів до штанів і 
калош) поза використанням і 
розпалюванням найбрутальні
ших інстинктів якнайширших 
мас? Поза перетворенням «екс
пропріаторів» (які, можливо, по
чинали свої акції з ідейних мір
кувань) на банальних грабіжни
ків, які віддали свої розум, честь 
і совість у цілковите розпоря
дження центрального комітету 
партії?

Перебіг історичних подій пі
діграв соціальним експеримен
таторам, допомігши їм у голов
ному – у зміні самого єства масо
вої людини.

СТОЛІТТЯ ЮРБИ
Коли Карл Маркс писав про дії 
пролетарів усіх країн та про їхнє 
єднання, він мислив геґелів
ськими спекулятивними катего
ріями. Проте у ХХ столітті ко
лективний соціальний і націо
нальний суб’єкт стає емпірич
ною реальністю. Інформація, 
потрібна для його життєдіяль
ності, стала циркулювати «все
редині» нього за допомогою тех
нічних засобів зі швидкістю 
світла, тобто практично мит
тєво. Розкидані у просторі люд
ські маси почали синхронно ді
яти в часі, стосувалося це на
ступу на фронті, маніфестацій 
опозиційних політичних партій, 
ковтання аудиторією спектаклю 
«перед мікрофоном» за участю 
знаменитих акторів чи продук
тивних циклів на велетенському 
конвеєрному виробництві. Не 
випадково в ніч з 24 на 25 жов
тня 1917 року Владімір Ульянов-
Лєнін вимагав від учасників пе
ревороту найперше захопити 
«пошту, телеграф, телефон» та 
найпотужнішу в Росії Царсько
сельську радіостанцію. Без цих 
засобів (цінність яких не усві
домлювали ані тодішні демо
крати, ані консерватори) то
тальна влада була неможлива. 
Як і суцільна пропаганда, на яку 
мала спиратися ця влада через 
одночасне охоплення ідеологіч
ним впливом яких завгодно чи
сельно мас (треба було лише 
протягнути телеграфні дроти в 
потрібний регіон і залишити 
там радіоустановки, що й зро
били в СРСР трохи пізніше вста

ТОТАЛІТАРНА ІДЕОЛОГІЯ 
КОМУНІЗМУ ВЖЕ БІЛЯ СВОЇХ 
ПОЧАТКІВ ВКЛЮЧАЛА ТЕРОР

№ 48 (213) 25. 11. – 1.12.2011|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|41

СПАДОК|МИ



новленням на вулицях та в квар
тирах «тарілок» репродукторів, 
від голосу яких сховатися було 
неможливо). 

Гігантські промислові комп
лекси та мегаполіси, де концен
трувалися мільйони людей, які 
жили в єдиному ритмі, сприяли 
процесам змасовлення й уніфі
кації в середовищі не тільки на
йманих працівників, а й управ
лінців. 

Перша світова війна, яка 
розпочалася 1914 року, ознаме
нувала знецінення індивідуаль
ного життя унаслідок ство
рення і введення в дію масових 
засобів знищення, появи все
сильних політичних репресив
них органів та засобів комуні
кації, які легко використовува
лися як засоби масової пропа
ганди. Руйнуються культурні 
табу, наявні до цього самообме
ження людських учинків, мо
ральні норми, уявлення про 
цінність чужого і свого життя. 
Значущості, здається, набува
ють лише колективні, класові й 
національні дії, об’єднані за до
помогою комунікацій та помно
жені технікою. Відречення від 
власних прагнень, їхнє блоку
вання, витіснення у підсвідо
мість, щоб «розчинитися» в ко
лективному суб’єкті, стають со
ціокультурними нормами для 
багатьох народів, що з різних 
причин опинилися на межі на
ціональної катастрофи. Немож
ливість бути собою в ситуації 
тотальних потрясінь призво
дить до сакраментальної «втечі 
від свободи» (Еріх Фромм). Ре
альним стає лише те, що збіга
ється з напрямами дій «вели
кого колективного суб’єкта», 
який на емпіричному рівні ви
ступає у вигляді більших чи 
менших натовпів.

І тоді свої ідеологеми Лєнін, 
Троцкій та Сталін (а дещо піз
ніше й соціалісти антимарксист
ського ґатунку Муссоліні та Гіт
лер із Геббельсом) підкріп-
люють практичними рекомен
даціями з маніпулювання юр
бою, окресленими французьким 
мислителем Ґюставом Лебоном 
(або ж Ле Боном). Його книжка 
«Психологія народів і мас», по
мережана підкресленнями і за
гнутими куточками сторінок, 
лежала на столах усіх згаданих 
вище тоталітарних діячів, слу
гуючи їм своєрідним дороговка
зом у майбутнє. 

Що цікаво: Лебон був пере
конаним противником соціа
лізму в будь-якому його різно
виді, але його без нього тоталі
тарні соціалістичні експери
менти навряд чи стали б успіш
ними.

МАРКС, РЕАЛІЗОВАНИЙ  
ЗА ЛЕБОНОМ
Досліджуючи феномен натовпу, 
юрби, Лебон доходить висновку, 
що за певних умов зібрання ін
дивідів незалежно від їхньої на
ціональності, професії чи статі 
дістає нові якості, істотно від
мінні від тих, які характеризу
ють окремих учасників цього зі
брання: «Свідома особистість 
зникає, причому почуття та ідеї 
всіх одиниць, які утворюють 
ціле, іменоване натовпом, набу

вають одного спрямування. 
Утворюється колективна душа, 
яка має, звісно, тимчасовий ха
рактер, проте й певні риси». Що, 
власне, й потрібно тим, хто 
прагне змінювати світ у своїх ін
тересах.

«Основні властивості на
товпу: анонімність (безкарність), 
зараза (поширення думки), су
гестивність (його можна зму
сити бачити навіть те, чого не
має насправді), прагнення не

гайно втілити свої ідеї в життя. 
Психологія натовпу схожа на 
психологію дикунів, жінок і ді
тей: імпульсивність, дратівли
вість, нездатність міркувати, 
відсутність роздуму і критики, 
перебільшена чутливість. Його 
поведінка мінлива, оскільки ре
агує на імпульси. У нього від
сутні сумніви...»

І ще кілька висновків Ле
бона, відзначених Лєніним і 
Сталіним:

«Індивід у натовпі набуває, 
завдяки тільки чисельності, 
усвідомлення своєї неперебор
ної сили, і це усвідомлення дає 
йому змогу піддаватися таким 
інстинктам, яким ніколи не дає 
волю, коли діє самостійно. У на
товпі ж він менш схильний при
боркувати ці інстинкти, бо на
товп анонімний і не є відпові
дальним за щось. Почуття відпо
відальності, що завжди стримує 
окремих індивідів, зовсім зни
кає в натовпі».

«Індивід, пробувши кілька 
годин серед натовпу, під впли
вом чи то струмів, що виходять 
від нього, чи з будь-яких інших 
причин, точно невідомо, прихо
дить швидко в такий стан, який 
дуже нагадує стан загіпнотизо
ваного суб’єкта. Такий суб’єкт 
унаслідок паралічу свого свідо
мого мозкового життя стає ра
бом несвідомої діяльності свого 
спинного мозку, яким гіпноти
зер керує згідно зі своїм уподо
банням. Свідома особистість у 
загіпнотизованого зовсім зни
кає, так само як воля та розум, і 

ВІД ГОЛОСУ  
ВСТАНОВЛЕНИХ В СРСР 
ТАРІЛОК РЕПРОДУКТОРІВ 
ГОДІ БУЛО СХОВАТИСЯ

ЗАРУЧНИКИ 
ІДЕЇ. 
Навіть під час 
колективізації 
та 
розкуркулення 
селян 
змушували 
прославляти 
своїх катів
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всі почуття та думки керовані 
волею гіпнотизера».

«Стаючи частиною організо
ваного натовпу, людина спуска
ється на кілька позицій ниж  че 
сходами цивілізації. В ізольова
ному стані вона, можливо, була 
би культурною; у натовпі це вар
вар, тобто істота інстинктивна. У 
неї виявляється схильність до 
сваволі, буйства, лютості, але та
кож і до ентузіазму та героїзму, 
властивих первісній людині, по
дібність із якою ще більше поси
люється тим, що в натовпі вона 
надзвичайно легко підкоряється 
словам та уявленням, які не 
мали б на неї в ізольованому 
стані жодного впливу, і робить 
учинки, що явно суперечать і її 
інтересам, і її звичкам. Індивід у 
натовпі – це піщинка поміж без
лічі інших піщинок, здійнятих і 
віднесених вітром».

Історія ХХ століття наочно 
довела справедливість цих ви
сновків.

Звичайно, натовп (а в умовах 
умілого використання масових 
комунікацій та ламання соціо
культурних табу внаслідок гран
діозних катаклізмів цілі нації пе

ретворюються на систему натов
пів) здатний не тільки на амо
ральні та руйнівні, а й на героїчні 
та благородні вчинки. Але 
останні залежать не так від вну
трішньої налаштованості юрби, 
як від умілого маніпулювання 
нею. Адже, за Лебоном, «су
дження натовпу завжди на-
в’язані йому і ніколи не бувають 
результатом усебічного обгово

рення». А оскільки «хоч би яки-
 ми були ідеї, нав’язані натовпу, 
вони можуть стати панівними не 
інакше, як за умови бути вбра
ними в найкатегоричнішу і най
простішу форму», бо «злочини 
юрби завжди викликані якимось 
дуже могутнім навіюванням, й 
індивіди, які взяли участь у їх 
скоєнні, переконані, що вони 
лише виконали свій обов’язок», а 
попереду обіцяні вождями в ре
зультаті цього «велика перемога, 
велике диво, велика надія», то, 

звісно, Лєнін, Троцкій, Бухарін 
чи Сталін були апріорі значно 
зрозуміліші й ріднішими масам 
люду на постімперському терені 
1917–1921 років, аніж якісь там 
мляві інтелігенти чи надто осві
чені генерали.

Надалі ж сталінська система 
терору та пропаганди, поєдна
них в одне ціле, докладала всіх 
зусиль, щоби натовпи не стали 
народами, а маніпульовані вла
дою індивіди – самодостатніми 
особистостями. Звичайно, при 
цьому Маркса з його первин
ними цілями (за всієї їхньої су
перечливості та химерності) і 
тим більше парламентськими 
сюжетами відсунули на триде
сятий план, а панівними врешті-
решт стали традиційні гасла 
«чорної сотні» часів Російської 
імперії, ледь завуальовані чер
воними стягами. І що цікаво, 
чого не врахував Лебон: пожит
тєве перебування населення 
СРСР у складі натовпу призвело 
до того, що нові покоління несли 
в собі вроджені (і найгірші) риси 
«людей юрби». Що й далося 
взнаки, коли з’явилася можли
вість свободи. 

НОВІ ПОКОЛІННЯ «ЛЮДЕЙ 
ЮРБИ» В СРСР МАЛИ 
ЇЇ НАЙГІРШІ ВРОДЖЕНІ РИСИ
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Кривавий Базар
21 листопада 1921 року більшовики зупинили Другий зимовий похід 
Армії УНР, який мав стати сигналом для загальної боротьби проти 
радянської влади 

Автор:
 Ярослав 
Файзулін 90

років тому радян
ська влада в Укра
їні опинилася пе
ред загрозою все

народного повстання – тут діяли 
сотні загонів месників. У бага
тьох місцевостях червоні воло
дарювали лише номінально. За 
задумом військового команду
вання УНР, повернути владу на 
Батьківщині мав похід частин 
українського війська з Польщі в 
листопаді 1921-го. Але з цілком 
об’єктивних причин він зазнав 
невдачі.

МІЖ МОЛОТОМ І КОВАДЛОМ
Підготовка до Другого зимового 
походу розпочалась у люто  му – 
березні 1921-го зі створення в 
Польщі Партизансько-повстан-
сь  кого штабу. Цей орган мав 
об’єднати під своїм керівництвом 

усі загони опору в Україні й під
готувати загальне повстан  ня. 
Його лідером Симон Петлюра, 
який на той час керував роботою 
екзильного уряду УНР у Польщі, 
призначив Юрія Тютюнника. 
Створення цього центру відбува
лося за повної підтримки поль
ського Генштабу та його началь
ника Тадеуша Розвадовсь кого. 

Упродовж весни 1921 року він 
перебував у Тарнуві, а в червні 
переїхав до Львова. Тютюнник із 
родиною, та ще кілька його спів
робітників жили в готелі «Євро
пейський», де мали помешкання 
й офіцери польської розвідки. До 
штабу прибували представники 
українських повстанських орга
нізацій і зв’язківці від партизан
ських загонів, які отримували 
агітаційну літературу, спеціальні 
інструкції та кошти. Для органі

зації опору Тютюнник направ
ляв в Україну старшин і вояків із 
польських таборів у Ланцуті, Ка
ліші, Александрові-Куявському.

«У травні до табору завітав 
генерал-хорунжий Юрко Тютюн -
ник і на таємних зборах висло
вився, що незабаром ми знову 
опинимося на рідній землі, – пи
сав у спогадах, які ввійшли  
до збірника «За державність» 
1932 року, сотник Армії УНР Пе
тро Ващенко. – Цей, останній уже, 
похід буде походом слави й пере
моги нашої лицарської армії. 
Кожному старшині і козакові було 
зрозуміло, що мову мовиться про 
загальне повстання, бо говорив 
про це генерал Тютюнник, який 
здобув собі голосної слави під час 
походів у запілля ворога».

Початися він мав у травні – 
червні 1921-го, та польські союз
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ЗА УЧАСТЬ 
У ДРУГОМУ 
ЗИМОВОМУ 
ПОХОДІ.
Залізний 
Хрест, 
випущений 
1941 року  
у Празі

1376 нападів 
збройних груп 

на населені 
пункти, 259 – на 

органи влади, 
342 – на 

продовольчі й 
промислові 
установи та 

об’єкти 
зареєструвала 

ВУЧК 1921 року. 
За цей час було 

вбито 3785, 
поранено 745, 

захоплено в 
полон 

1475 повстанців

ники не виконали обіцянок: не 
випустили з таборів інтернова
них 5 тис. українських вояків і не 
забезпечили їх зброєю. «В поло
вині травня Петлюра заявив, що 
треба почекати. Десь і щось ні
бито ще не було готове, – ствер
джував Юрко Тютюнник у пам
флеті «З поляками проти Вкра
їни», який вийшов у Держвидаві 
УСРР 1924 року (про те, чому 
генерал-хорунжий опинився в 
УСРР і писав нищівну критику на 
самого себе, читайте Тиждень, 
№ 40. – Ред.). – Петлюра, влас-
 не, посилався на несприятливу 
міжнародню ситуацію і на те, що 
в Польщі напевне стане до влади 
новий кабінет, який більше допо
може повстанню, ніж нинішній». 
Зауважмо, що підтримуючи по
встанський рух в Україні, Вар
шава її інтересами надто не пе
реймалася. Вона була дужче за
цікавлена в активізації розвіду-   
вальної та диверсійної діяльності 
на теренах УСРР і, можливо, спо
дівалася на територіальні по
ступки з боку уряду УСРР в об
мін на нейтралітет Польщі. 

НАЗУСТРІЧ ДОЛІ
Улітку 1921 року загальна си-
туація в республіці змінилася не 
на користь антибільшовицького 
походу. Київська ЧК вийшла на 
слід Центрального українського 
повстанського комітету («ЦУП
Ком»). Сформований націона-
льно свідомою інтелігенцією, він 
мав зв’язки з повстанським шта
бом у Львові й розгалужену ме
режу підпільних організацій по 
всій Україні. У червні – липні од
ночасно в Києві та Ірпені відбу
лась операція із захоплення його 
керівників. Ті почали свідчити, 
що призвело до викриття закор
донного штабу, ліквідації Україн
ської військової орга ні  зації при 
Другій київській школі «черво
них старшин», підпільної групи в 
дислокованому в Ума  ні 402-му 
стрілецькому полку, більшості 
місцевих підпільних організацій. 
28 серпня 1921-го колегія Київ
ської ЧК оголосила вирок 
130 особам, які проходили за 
справою «ЦУПКому». 45 із них 
були засуджені до розстрілу.

У вересні 1921 року до Пар- 
тизансько-повстанського штабу 
під виглядом посланця Єлиса
ветградського повстансь  кого ко
мітету пробрався чекіст Сергій 
Даниленко («Карін»), який зу
стрівся з його найвпливовішими 

співробітниками. Від них агент 
дістав докладну інформацію про 
штабну роботу, організацію під
пільної мережі в Україні, план 
загального повстання тощо. Все 
це він детально описав у своєму 
звіті для Київської ЧК. 

Повстанський рух в Україні 
було дезорганізовано. Частина 
отаманів і рядових повстанців, 
зневірившись у перспективі бо
ротьби, припинили збройний 
опір радянській владі. Через го
лод, що починав лютувати на 
Півдні України, селяни відмов
лялися від активної підтримки 
повстанських загонів. У цих умо
вах штаб продовжував підго
товку загального антибільшо
вицького виступу. В серпні – ве
ресні 1921-го відбулося кілька 
нарад за участю вищого військо
вого командування України й 
Польщі. Польські офіцери вка
зували, що ситуація в Україні 
змінилася не на краще для про
ведення військового походу. Од
нак Тютюнник наполягав на 
протилежному. Дезінформова
ний оптимістичними повідо
мленнями розвідників та пере
біжчиків з України, він вірив, що 
перехід туди навіть невеликого 
військового відділу спричинить 
масштабне повстання й пова
лення радянської влади.

Значні надії на збройну кам
панію покладав і Симон Пет
люра. «Загальний стан нашої 
державності в умовинах а) дозрі
лої вже ненависті народу нашого 
до окупаційної влади на Україні, 
б) перебування уряду та армії 
нашої на інтернації в Польщі і 
Румунії і в) несприяючих для 
нашої справи обставин міжна
родного характеру – вимагають 
як з мого, так і з боку уряду захо
дів для підживлення боротьби 
народу нашого за власну дер
жавність», – писав Петлюра в 
листі Тютюнникові 17 жовтня 
1921-го. 

У ЛИЧАКАХ  
ПРОТИ БІЛЬШОВИЗМУ
Наприкінці жовтня з польських 
таборів у прикордонні села було 
таємно переправлено понад ти
сячу старшин і козаків. Офі
ційно їх везли на лісові роботи, 
насправді ж для участі в Дру
гому зимовому поході. На По
ліссі відбувалося формування 
Волинської та Подільської груп 
Повс танської армії. На станції 
Моквин, імітувавши пограбу

вання польського військового 
складу, перша з них отримала 
зброю. Вочевидь, «грабунок» по
трібен був офіційній Варшаві, 
щоб уряд УСРР не звинуватив її 
в підтримці антибільшовицьких 
загонів. Та одержаної зброї ви
стачило лише половині вояків, 
решта мусили йти в похід без 
неї. Ще гірше було з амуніцією.

«Окремо треба сказати про 
стан взуття і одягу тих старшин  
і козаків, що відбули на повс-
тання, – зауважує командувач 
Повстанської армії Юрко Тю
тюнник у рапорті до головного 
отамана від 2 листопада. – 
Взуття: 35% цілком роззуті 
(босі), а решта в дуже кепському 
стані. Одяг: 50% без шинелів, 
одяг решти старшин і козаків 
старий і подертий».

О другій годині 4 листопада 
1921-го повстанський відділ на 
чолі з Юрком Тютюнником пе
рейшов польсько-радянський 
кордон. Оминувши лісовою до
ріжкою застави обабіч нього, по
встанці вийшли на село Майдан-
Голишевський (нині Олевський 
район Житомирщини). Без жод
ного пострілу зайняли його й 

роззброїли 1-шу роту 196-го при
кордонного батальйону, далі 
стратили голову ЧК й кількох ко
муністів, які розстрілювали міс
цевих селян. Після переходу кор
дону та під час просування в на
прямку Коростеня група не мала 
значних сутичок із червоними. В 
кожному селі учасники рейду 
влаштовували збори селян, за
кликали їх до повстання. Насе
лення співчутливо ставилося до 
них і без будь-яких заперечень 
постачало продовольство, фу
раж, надавало засоби пересу
вання. В деяких селах до загонів 
приставала місцева молодь.

Перші бої зав’язалися на під
ступах до Коростеня, а потім і 
власне за нього. Більшовики че
рез своїх таємних агентів дові
далися про повстанські плани 
здобути місто, а тому вся око
лиця була густо обсаджена чер
воноармійськими військами. 
Наступ повстанці проводили 
двома відділами, які очолювали 

УРЯТУВАТИСЯ ВДАЛОСЯ 
ЛИШЕ ТИМ, ХТО БУВ У ГОЛОВІ 
КОЛОНИ: ШТАБУ, КІННІЙ 
СОТНІ Й ТЯЖКОПОРАНЕНИМ
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1694 українські 
урядовці 

емігрували до 
Польщі після 
окупації УНР 

більшовиками.
За межами 

України 
опинилися вісім 

із 11 прем’єр-
міністрів 

вітчизняних 
урядів, 117 із 

158 міністрів та 
їхніх заступників

Командування 
українського 
табору  
у Ліберцях,  
1921 рік.  
У центрі –  
Юрій 
Отмарштайн, 
начальник 
штабу 
Повстанської 
армії

підполковник Леонід Ступниць
кий та Юрко Тютюнник. Їм вда
лося на певний час заволодіти 
Коростенем. Та коли в бій вклю
чилися більшовицькі резерви, 
що перебували у вагонах на 
станції, та два червоні панцер
ники, довелося відступити.

Після бою за Коростень повс-
танців постійно переслідували 
загони 9-ї кавалерійської дивізії 
Григорія Котовського. Та ще 
більше допікали погодні умови. 
«Вже другий день падає сніг. 
Тисне мороз, а хлопці босі. Уже й 
ті, що були взуті, стали босими. 
Вояки окутують босі ноги ону
чами, обв’язують шнурками і так 
марширують на виправи, стежі, 
ідуть приступом на багнети. 
Шляхи завівало, а щоб можливо 
було пройти, дорогу спочатку 
пробивали кіньми. Козаки на 
25% без плащів, покривалися ко
цами і мішками. 50% без чобіт; 
ноги були загорнуті в ганчірки та 
мішки», – згадував у спогадах со
тник Армії УНР Гриць Рогозний.

РОЗПРАВА 
Вранці 17 листопада під Малими 
Миньками повстанську колону 
атакували вершники Котов
ського, а згодом оточили її з усіх 
боків. «Перший натиск ворога 
стримано завдяки гранатам, – 
згадував той-таки Гриць Рогоз
ний. – Ворожа кіннота розширює 
на короткий час своє коло, щоб 
таким чином зменшити свої 
втрати, і лише тоді, коли постріли 
з боку повстанців почали рідшати 
через брак набоїв, поновлює тиск, 
кидаючися в атаку під прикрит
тям своїх скорострільних тачанок. 
Настало пекло. Це вже не був бій 
маневрової війни. Це була різня». 
Щоб не потрапити в полон, по
встанці вбивали себе. Так учи
нили колишній міністр морських 
справ Михайло Білинський, хо
рунжий Сікорський, начальник 
постачання Хоха.

Подібну картину під Ма
лими Миньками описує і хорун
жий 3-ї стрілецької дивізії Спар
так: «Большевицькі кулемети на 
тачанках під’їхали близько і, ба
чучи, що ми вже не маємо чим 
відбиватись, строчили по нас 
[…]. Кіннота оточила село уже з 
усіх боків і тікати вже було ні
куди. Серед нас було багато по
ранених та забитих, все перемі
шалось, кіннота большевицька 
рубала наших полонених, коли 
під’їхав Котовський і заборонив 

рубати, а начав брати в полон. 
Кіннота зібрала всіх живих в 
одну кучу, а ранені ще лиши
лися на полі, декотрі з них були 
добиті большевиками». Уряту
ватися вдалося лише тим, хто 
був у голові колони: штабу, кін
ній сотні й тяжкопораненим на 
передніх підводах. Вирвавшись 
із кільця, вони рушили до поль
ського кордону.

На ніч бранців під конвоєм 
перевели до місцевої церкви, де 
Котовський у присутності кіль
кох комісарів проводив допит. 
Полонених змусили заповнити 
анкети із запитаннями про місце 
народження, родину, освіту, 
службу в армії тощо. Наступного 
дня близько 14:00 їх вивели на 
вулицю й вишикували в ше
ренгу. Комдив з Іллею Гаркавим 
розпочали перевірку докумен
тів. «Котовський заявив, щоб, 
хто служив у Червоній армії, – 
вийшли вперед, – згадував той-
таки хорунжий Спартак. – Ви
йшла більша половина. Цих 
знов построїли по два і стали пе
ревіряти, коли і в яких частинах 
вони служили. Були такі, що 
мали документи про службу в 
большевицькій армії і показу
вали ці документи, але ж коли 
вони відповідали Котовському 
на українській мові, то він від
правляв на розстріл, кажучи, що 
«там тебя зрозуміють». Гарка
вий, коли до нього звертались 
по-українськи, питав, чи давно 
він став українцем, і теж від
правляв на розстріл».

Напередодні розстрілу за 
день і ніч у балці під Базаром 
була викопана зігнаними з око
лиці селянами велика й глибока 
могила – 70 кроків завдовжки й 

чотири – завширшки. Місце 
розправи було оточено кордо
ном червоноармійців – вони 
розганяли людей, які на звістку 
про розстріл стягалися з навко
лишніх сіл і хуторів

Базарські околиці були пере
повнені війсь ками, які пильну
вали, щоб не почалися завору
шення.

21 листопада першу партію 
засуджених, яких два дні протри
мали в церкві, вишикували перед 
ровом. Їм запропонували покая
тись і перейти до Червоної армії. 
По хвилинній мовчанці почувся 
голос бійця Степана Щербака: 
«До вас служити не підемо. Стрі
ляйте. Український народ вам 
цього не пробачить». Вояки, які 
почали співати «Ще не вмерла 
Україна», падали в могилу, підко
шені кулеметами. Розстріл три
вав усю ніч. Із церкви засуджених 
виводили партіями по 25 осіб не 
за списком, а почергово. Ті, що ви
ходили, прощалися з тими, хто 
залишався.

Вісьмох керівників Другого 
зимового походу, які потрапили 
в полон до червоноармійців, для 
додаткових допитів переправи-
 ли в Особливий відділ ЧК в Ки
єві. 22 січня 1922-го судова ко
легія винесла їм смертний ви
рок, але згодом керівник ВУЧК 
Василь Манцев призупинив 
його виконання: заарештова
них мали ще допитати про їхні 
зв’язки з червоноармійцями. Та 
з’ясува лося, що з вісьмох засу
джених живі лише Іван Ва
щенко та Євген Копац. Усі інші 
«померли від хвороб» у слідчій 
тюрмі, а троє – навіть до вине
сення вироку. Згодом і тих двох 
розстріляли.  

46|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 48 (213) 25. 11. – 1.12.2011

МИ|СПАДОК



Така важка памя’ть 

Автор:  
Вахтанг 
Кіпіані

Ці села – Базар, Звіздаль і Малі Міньки – 
розташовані в Народицькому районі Жито
мирщини і навряд чи мають шанс потра
пити в поле зору пересічного українця. 

Безперспективні населені пункти. Зона радіоак
тивного забруднення, а отже, і безумовного (обо
в’язкового) відселення Чорнобилю «дякувати». 
Там давно нічого не відбувається. Малі Міньки 
взагалі зняли з обліку – немає людей, немає й 
села. Населення – заледве півтисячі мешканців, 
здебільшого пенсіонери. Життя, як і всюди на По
ліссі, важке і неяскраве, день за днем. 
Розвага в селі одна: спостерігати, як якісь диваки 
автомобілями та автобусами з обласного центру, а 
буває навіть із самого Києва раз на рік наїздять у 
Базар. Місцеві при цьому не зливаються з юрбою, 
а з відстані, купками за ними спостерігають. На
чебто то не їхня справа. Хоча насправді це їхня і 
наша спільна історія. Така байдужість і вражає.  
Страта більшовиками 359 вояків – учасників Дру
гого зимового походу військ УНР обезсмертила 
місце, яке нині тихо помирає. Про невдалу спробу 
повернути Україні волю нагадує великий пам’ят
ник у вигляді каплиці, який встановили представ
ники демократичних та націоналістичних партій у 
2000 році. До речі, коштом українців Британії – 
збірки робили в церквах УАПЦ і в осередках Брат
ства вояків УПА. 
Взагалі історію відновлення пам’яті про бій на око
лицях містечка Базар, катування і смерть у полі, 
яке потім стало чиїмось городом, у селі воліли за
бути. Дві занедбані могили по кількадесят метрів є 
доказом цього. Усі вулиці мають імена вождів і ге
роїв минулого часу. Даруйте, але подумалося: по
мер комунізм – помирає і 
цей його острівець. Але так 
було не завжди. Чин Базара 
привів у село восени 1941-го 
кількасот українських націо
налістів із фракції Андрія 
Мельника. Провідник ОУН, 
визначний поет Олег Оль
жич організував велелюдне 
віче, присвячене 20-річчю 
трагедії. Встановили березо
вий хрест. Співали «Ще не вмерла Україна». 
На ранок гестапівці почали шукати тих, хто 
насмілився робити свої справи, не погоджу
ючи з окупаційною владою. Відтак, за свідченням 
істориків, лише на Житомирщині було знищено 
понад 700 патріотів. Життя Ольжича обірвалося в 
Заксенгаузені через кілька років. Хрест, само со
бою, не встояв… 
Натомість радянська влада, яка не забувала про 
глорифікацію власних перемог, встановила на 
місці бою червону гранітну брилу з написом: «Бій
цям бригади героя громадянської війни Г. І. Котов
ського, які в листопаді 1921-го розгромили в цих 
місцях велике угруповання білобандитів. Встанов

лено на честь 70-річчя Великої Жовтневої соціа
лістичної революції». 
55 років не було ніякого пам’ятника головорізам-
котовцям, а тут настав 1987-й, перебудова, час від
новлення історичної правди, національного відро
дження і гласності – й одразу знайшли можли
вість увічнити перемогу червоного над україн
ським – «білобандитами» за версією анонімного 
автора епіграфа. Та брила й досі стоїть. 
Говорити вголос про події Базарської трагедії в 
селі було не прийнято. Треба було, щоб 1990 року 
до села приїхав колишній політв’язень Василь 
Овсієнко, мешканець сусіднього Радомишльсь
кого району, і записав свідчення інтелігентної ро
сійськомовної жінки Галини Василівни Єсипчук. 
У 1921-му їй було 16 років, і вона назавжди запа
м’ятала, як її батько (місцевий суддя) заколов ка
бана і мати дала їй вузол свіжини й наказала від
нести полоненим, яких тримали в церквах і сина
гогах. Тоді ж Галина носила фельдшерові по
лотно для перев’язок, бо мав повну хату поране
них. 
Не раз чув від Овсієнка справжню детективну істо
рію про те, як активісти УРП і Руху намагалися по
трапити до Базара, щоб увічнити пам’ять полеглих 
вояків. Це було в переддень незалежності. Тоді 
райкомівські діячі в пижикових шапках (хто за
був – належність до «вищої кляси» в ті роки), бі
лих сорочках із краватками та… новеньких куфай
ках та «афганці», мовляв, ми, народ, перекривали 
дорогу тим, хто їхав на безіменні могили стрільців 
отамана Тютюнника. У руках тримали плакати 
«Ганьба нащадкам Петлюри та Бандери!», «Не до
пустимо націоналізму та екстремізму!». 

Міліція силою закону і, зро
зуміло, чисельною перева
гою допомагала встанов
ленню радянської закон
ності. У водіїв відбирали 
маршрутні листи, приватні 
автомобілі розвертали під 
різними приводами. Скарги 
у прокуратуру лишалися 
без відповіді. Усе як тепер. 
Принесений уночі двома па

тріотами дерев’яний хрест довелося заховати 
в кущах, і він пролежав там цілий рік. Поки 
помінялася політична ситуація і вчорашні 

встановлювачі монументів котовцям на очах ста
вали державниками, навчилися хреститись і спі
вати національний гімн. Я не чув, щоб школярів 
із Києва чи Житомира возили туди, у це леген
дарне місце, щоб вклонитися відчайдухам. Не
має музею в селі. І тільки «датські» публікації та 
вервечки людей, які власним коштом добира
ються туди, де полягла в землю надія на відро
дження УНР. У ці вихідні українці зі столиці та 
інших місць знову поїхали до Базара. 90 років 
потому. 

ПРО СПРОБУ 
ПОВЕРНУТИ УКРАЇНІ 

ВОЛЮ НАГАДУЄ 
ПАМ’ЯТНИК. ДО РЕЧІ, 
КОШТОМ УКРАЇНЦІВ 

БРИТАНІЇ
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Мандрівники в минуле
Коли держава байдужа до збереження української історичної 
спадщини, до справи беруться аматори

О
бухівський район, село 
Копачів, парк «Київська 
Русь». На території де -
рев’я  ного містечка в сти

 лі часів Володимира Великого 
відбувається фестиваль «Гості 
стародавнього Києва. XV сто
ліття». Проти земляного валу та 
дере  в’яних веж очам глядачів 
відкривається парад учасників 
свята. Сюжет простий – київ
ський князь приймає гостей із 
різних дворів Європи. Публіка 
має змогу помилуватися костю
мами та обладунками прак
тично всіх тодішніх найбільших 
країн континенту.

Парад добігає кінця й почи
нається те, чого найбільше жа
дає глядач, – лицарські герці. 
Першою подією стає групове се
редньовічне змагання – «меле». 
Учасники шикуються в бойові 
ланки. За сигналом суддів ко
манди воїнів сходяться в битві. 
Вуха закладає від дзвону мечів 
та брязкоту обладунків. 

Більшість учасників фести
валю – непрофесійні актори. На 

Автор:
 Дмитро Калинчук

Фото:
 Андрій Ломакін
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сайті парку «Київська Русь» пе
релічено клу  би реконструкції, 
члени яких постійно беруть 
участь у заходах культурно-
історичного проекту. Окрім 
українських учасників у Копачів 
приїздять команди з Польщі, 
Литви та Росії. Загалом європей
ські реконструкторські клуби 
вже кіль  ка років відвідують 
українські фестивалі й турніри. 
Своєю чергою, наші команди 
теж не оминають подібних імп
рез, що проходять у Росії, Біло
русі, Молдові та країнах ЄС.

ХОБІ – ІСТОРІЯ
Реконструкція вимагає насампе
ред поглибленого знання історії, 
аж до дрібних деталей побуту 
певної епохи – не лише конкрет
ної держави, а й верств насе
лення. Зазвичай кожен із клубів 
концентрується на якійсь країні 
за певного часового відтинку, 
який і відтворює.

Популярність серед рекон
структорів мають античні часи 
(переважно – Рим), середні віки, 
нові часи, наполеоніка, Перша 
та Друга світові війни тощо. Ко
зацьку добу в Україні щороку 
відтворюють у жовтні на фести
валі Terra Heroica в Кам’янці-
Подільському. На день визво
лення Києва біля музею-діорами 
в селищі Нові Петрівці  рекон
струюють бої між Червоною ар
мією та Вермахтом. До 95-ї річ
ниці бою на горі Маківка було 
відтворено битву між вояками 
легіону Українських січових 
стрільців та російськими вій
ськами. Все це – результати ді

яльності численних реконструк
торських клубів.

Окремі клуби, що відтворю
вали армії часів Наполеонів
ських війн або царя Пєтра І, 
були ще за радянських часів. 
Проте масове захоплення істо
ричною реконструкцією вини
кло на початку 1990-х років на 
найрізноманітнішому ґрунті. 
Величезним поповненням для 
відновлювачів давнини став 
молодіжний рух «рольови
ків» – неформальної спільноти 
людей, об’єднаних пристрастю 
до всіляких рольових ігор (най
відоміші з них – так звані тол
кіністи, які відтворюють літе
ратурний світ Джона Рональда 
Руела Толкіна). Втім, рекон
структори й «рольовики» так і 
лишилися паралельними яви
щами, котрих не варто плутати 
одне з одним.

ЛИЦАРІ МЕЧА Й СОКИРИ
Жодного історичного періоду не 
реконструюють настільки масо-
 во, як європейське та сло  в’ян -
ське середньовіччя. Головна 
причина такого захоплення – 
його спортивна складова. Від
творення часів Річарда Левове 
Серце й Данила Галицького – 
це герці з мечами, сокирами та 
іншою зброєю тих часів у автен
тичному захисному споря
дженні. А на відміну від рекон
струкцій подій XVII–XX сто
літь, які більше нагадують те
атр для глядачів, під час лицар
ських змагань учасники б’ються 
цілком усерйоз на конкретний 
результат. Такі спор  тивно-істо -
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реконструкторів цікавий нюанс: 
українські фестивалі вже нічим 
не гірші, ніж західноєвропейські.

«Наші правила проведення 
двобоїв набагато суворіші за їхні. 
У нас учасники б’ються в жор
сткий фулконтакт, тоді як у Єв
ропі діє вимога лише означувати 
удари. Тож, рівень українських 
бійців дуже високий», – ділиться 
своїми враженнями член клубу 
«Наварра» Павло Стеценко, в ре
альному житті інженер з автома
тизації. Світлана Мальонкіна, ще 
один член цього клубу (викладач 
іноземних мов), порівнює органі
заційні моменти: «Європейські 
реконструктори привозять кращі 
за наші елементи побуту – посуд, 
похідні меблі тощо. А от костюми 
та обладунки набагато ліпші в 
нас – ми ретельніше проробля
ємо деталі вбран  ня. У Франції 
під час фестивалю, в умовах 
спраги й пилу, ми не мали 
душу – того, що на вітчизняних 
заходах вже стало нормою».

СУБКУЛЬТУРА МОЛОДИХ
Більшість реконструкторів – 
студентська молодь. Однак за 

роки існування цього руху в 
ньому з’явилося чимало людей, 
які, не полишаючи захоплення, 
успішно реалізували кар’єру в 
бізнесі й деінде. Саме вони пере
важно очолюють клуби й трену
ють молодших товаришів.

Створено також багато ін -
тернет-спільнот, які захоплю
ються історичною реконструк
цією. Виник величезний пласт 
власних пісень та літературних 
творів. Є майстри, для яких виго
товлення історичних костюмів та 
обладунків на замовлення стало 
професією. Всі ці нюанси дають 
підстави говорити про історичну 
реконструкцію як про окрему 
молодіжну субкультуру, зі своїми 
правилами й традиціями.

У повсякденному житті суб
культура реконструкторів прак
тично не перетинається з дер
жавними органами. Чиновники 
ними не цікавляться, і ті відпо
відають їм взаємністю. Вони 
проводять свої заходи власно
руч або розважають туристів на 
фестивалях, ініційованих що
найбільше місцевими адміні
страціями та декотрими бізнес

ВІЙСЬКОВО-
ІСТОРИЧНІ КЛУБИ

КИЇВ
«Арагон»

(Королівство  
Арагон, Русь)

«Вюнтерберг»
(Середньовічна  

Німеччина)

«Білий єдиноріг»
(Середньовічна  

Європа)

«Наварра»
(Королівство  

Наварра)

«Айна Бера»
(Середньовічні Русь 

і Скандинавія)

ХАРКІВ
Ritter

(Європа ХIV, Русь 
XIII століття)

«Кельт»
(Золота Орда, Русь)

«Шарухань»
(Половецька дер-
жава Шарухань на 
теренах сучасної 

Харківщини)

ОДЕСА
«Люксембург»

(Середньовічний 
Люксембург)

«Тангар»
(Європа ХIV–ХV сто-

ліття)

ричні пристрасті серед молоді 
вже підштовхнули до створення 
кількох федерацій історичного 
фехтування.

Усі реконструкторські за
ходи об’єднує одне й те саме – 
ретельне відтворення «своєї» 
епохи. Життя під час заходу – 
тільки в шатрах. Готування – 
тільки в казанах. Їдять учас
ники із глиняного посуду. 
Меню – автентичне. Таке загли
блення в реалії минулого дає 
змогу зрозуміти певну істо
ричну добу, відчувши всі її вади 
та переваги.

Із цією метою проводять за
ходи, які лишаються поза увагою 
звичайного глядача, – фестивалі 
реконструкції та військово-іс -
торичні ігри на місцевості. В кра
їнах Заходу такі фести вже стали 
фактично музеями просто неба, 
де відвідувачі реально бачать усі 
нюанси життя своїх предків. 
Проте наявні у Європі й дійства, 
що відтворюють епохальні бата
лії минулого.

Виїзди на тамтешні заходи 
для українських реконструкторів 
пов’язані зі значними витра
тами – вони відбуваються влас
ним коштом самих учасників. 
Проте останніми роками наші ко
манди постійно беруть участь у 
європейських фестивалях. Пев
ний рекорд установила київська 
команда «Наварра», яка цього 
літа відвідала «Грюнвальдську 
битву» в Польщі та «Битву біля 
Азенкура» у Франції. Виїзд на ці 
імпрези відкрив для вітчизняних 
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менами. Байдужість «офіціозу» 
має певний позитивний бік. Як 
відомо, хто платить, той і замов
ляє музику. У сусідній Білорусі 
реконструкторський рух іще в 
1990-х був узятий під опіку дер
жави. Лицарські клуби за участь 
в урочистих заходах тоді стали 
отримувати платню і спонсор
ське фінансування. Це зразу ж 
відбилося на якості антуражу – 
на той час білоруські рекон
структори своїми шатрами, кос
тюмами та убранням таборів 
вражали колег з України й Росії. 
Мінус такої формалізації – їхні 
осередки зобов’язані працювати 
на офіціозних урочистих захо
дах і показувати глядачеві такі 
шоу, яких жадають представ
ники влади.

Білоруський досвід перехо
пила й РФ. Російські реконструк
тори так само були підгодовані 
грішми, котрі вони відпрацьову
ють участю в різноманітних па
тріотичних шоу та заходах, 
як-то фестиваль «Куликовська 
битва». Той, хто цікавиться аль
тернативними варіантами істо
рії чи був помічений на акціях 
опозиції, грошей не має.

Далі у використанні ре -
конструк  торсь  кої субкультури 
пішли поляки. На щорічний 
фестиваль «Грюнвальдська бит-
 ва» з’їжджаються клуби з Поль-
 щі, Білорусі, Росії, країн Балтії, 
України, Німеччини та багатьох 
інших держав. Лідер київського 
клубу «Святогор» Максим Рог 
описує його так: «Це справжнє 
свято безмежного польського 
ура-патріотизму. Спочатку від
бувається театралізоване від
новлення Грюнвальдської битви 
за участю кількох тисяч осіб. По
тім – лицарські турніри. Потім – 
показові виступи польських за
гонів спецпризначення, що ма
ють демонструвати зв’язок епох, 
від XIV століття до сьогодення. 
Концерти, конкурси, різнома
нітні шоу. 300 тис. глядачів!» До 
речі, в реальній Грюнвальдській 
битві брали участь 11 корогов із 
теренів сучасної України. Нині 
наші реконструктори за власний 
кошт їздять на фестиваль до 
Польщі, відтворюють там ці вій
ська й виступають під синьо-
жовтими прапорами. Безпереч-
 но, така промоція значно ціка
віша й дієвіша за візити вітчиз
няних чиновників із традицій
ною канце  лярсько-шароварною 
«культурною програмою». 

ВІЙСЬКОВО-
ІСТОРИЧНІ КЛУБИ

ЛЬВІВ
«Срібний вовк»
(Середньовічна 
Східна Європа)

«Чорна Галич»
(Середньовічна  

Галичина)

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
«Кантон Швіц»
(Швейцарський 

кантон Швіц)

СУМИ
«Асгард»

(Середньовічна  
Європа)

КРАМАТОРСЬК
«Бастард»

(Польське лицар-
ство ХV століття)

ДНІПРОПЕТРОВСЬК
«Русколань»

(Золота Орда ХIV–
ХV століття)

ВІННИЦЯ
«Кречет»

(Русь, ХII–ХIV  
століття)

ЗАПОРІЖЖЯ
«ДЗХ»

(Швейцарський 
кантон Цуг)

ЖИТОМИР
«Золота шпора»
(Середньовічна  

Європа)
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Тарас Прохасько про основні елементи буття, 
моделі ідеальної України та непрості тексти

Записала
Ірина Троскот

«Н
аскрізь рослинний 
чоловік», «україн
ський Маркес» – 
так називають Та

раса Прохаська критики й чи
тачі. Тиждень для розмови зу
стрівся з письменником у його 
«найріднішому місці» – в перед
гірному Делятині, в дідівській 
хаті Прохаськів.

Важливо зрозуміти, що 
немає кращих чи гірших 
місць. Звісно, можна за різними 
шкалами успішності чи темпера
тури, кількістю опадів тощо – за 
поодинокими якимись речами – 
вимірювати: це добре місце, бо 
тут можна знайти роботу; це по
гане, бо тут немає винограду 
абощо. Але найважливіше мати 
своє місце й повноцінно сприй
мати його. Не почувати сумніву, 
не шукати аргументації, чого 
воно таке чудесне. І не боятися 
бути в ньому чи його покидати. 
Уявляти, як воно тримає всюди, – 
чи ти там, чи ні. Ти можеш мати 
своє місце, покинути його і бро
дити світом, але ти зовсім інший 
у цьому світі, коли знаєш, що 
воно десь є, і ти здатен будь-якої 
миті туди прийти. То як дуже сер
йозне тилове забезпечення, коли 
позаду все прикрито. Таке місце в 
мене є. Це частина Делятина 
(Івано-Франків  ська обл. – Ред.), 
що називається Посіч.

ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ
Попри те що я виріс у Карпа-
тах і всі мої вихователі були 
тутешні, міф козацької Ук 
раїни виявився визнача  ль 
ним. Дивна річ, що нам, галича
нам, які мали свою історію, свої ре
алії, своє життя, провідною ук-       
раїнською ідеєю завжди була 
якась така незнана нам козаччина. 
До речі, навіть серед легенд про 
Довбуша найапокрифічніші, на
півзаборонені пов’язані з тим, як 
Довбуш (а він був винятковою лю
диною!) ходив до Чорного мо  ря. 
Адже відомо, що він робив у Кар
патах, але в його біографії є рік чи 
два, які випали. Тут також просте
жується думка про ті великі про
стори, про ту Велику Україну. 

Нині маємо незалежність 
і відповідальність, передану 
в наші руки. Єдина трудність, – 
що суспільство чи громада скла
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дається з багатьох дуже різних 
людей. Жоден не може й не хоче 
відповідати за те, що робить хтось 
інший, а той, інший, є таким са
мим повноправним учасником 
цієї громади, але має інакше уяв
лення про те, що він має робити. 
Це пошук рівноваги між тим, 
чого слід вимагати від своїх спів
громадян, а чого – ні. Нав’язувати 
іншим певне бачення й хотіти, 
щоб вони відповідали твоїм уяв
ленням про світ, про вчинки – 
така позиція неправильна. І тому, 
коли часом кажуть, ніби чогось 
не відбулося, я з цим не згоден, бо 
вважаю, що все відбулося і нині – 
дуже цікаво, дуже динамічно. 
Хай не є так, як хтось собі уявляє, 
але це все – накопичення досвіду. 
І зрештою, ніхто не знає, як має 
бути по-справ  жньому, тому що в 
різних пропонованих моделях 
ідеальної України поза здобуттям 
незалежності мало було рецептів 
і пояснень. А ті, що існували, 
часто були доволі страшні. Також 
у нас дуже багато часу творчого 
пропало, бо ми не могли нічого 
робити від свого імені й за своєю 
волею, а тепер маємо його багато, 
щоб якось усе пробувати, мацати, 
набувати досвіду. Звичайно, я не 
в захваті від того, що діється в 
країні, але знаю, що не треба боя
тися цього, розчаровуватися й 
упадати в якісь такі депресивні 
стани. Головне – не лякатися 
життя, а в нас його чимало.

Мені не є рідною і близь-
кою та Україна, де не зву-
чить українська мова. Я можу 
спокійно туди їхати, бути там, не 
почувати себе страшно стресова
ним, але водночас чітко усвідом
люю, що я не в себе. Дуже ви
разне слово «чужина». Коли я бу
ваю десь, моя внутрішня робота 
зводиться до порівняння дрібних 
деталей зі своїм. Із часом мені все 
більше здається, що поза всіля
кою різноманітністю, екзотич
ними штуками щораз більше 
того самого. Людське життя 
складається з небагатьох елемен
тів, які є визначальними і які 
всюди однакові, – кілька емоцій, 
важливих переживань. А де це 
відбувається – то вже інше. Як бі
олог, я починаю бачити, як, ска
жімо, кількість сонячного світла 
впливає на все життя. Або як рос
лини формують цивілізацію. 
Приміром, десь оливки, а десь – 
бульба. Як вона вибудовується 
довкола таких базових ботаніч

них речей. Але це все – декора
ція. Насправді є дуже невеликий 
набір основних елементів буття в 
конструкції, що називається 
життям, які є сталими, базовими 
і яких не можна уникнути незва
жаючи на те, де ти живеш і в 
яких умовах.

У дитинстві мене оточу-
вали люди, які пам’ятали 
АвстроУгорщину, Першу і 
Другу світові війни. Здава
лося, я маю доступ до живої істо
рії, яку варто пережити й зафік
сувати. Мене шокувало, що моя 
реальність уже є історією, описа
ною в підручниках та енцикло
педіях, а я спілкуюся з людьми, 
які це знають трохи інакше. 
Інакше, бо вони там були. То було 
таким собі поштовхом, коли я 
вперше подумав про те, щоб пи
сати, – мною керувало бажання 
фіксувати. Тепер я це все сприй
маю інакше. Розумію, що всі спо
гади мають передусім значення 
для їх носіїв.

АвстроУгорщина об’єд 
ну    вала території, що мають 
невловний дух порозуміння. 
У Ґабсбур  зькій імперії не було ні
чого, що вирізнялося б чужорід
ністю. Це якийсь такий феномен, 
щоб державницька структура збі
галася з органічними й природ
ними речами, навіть кліматоло -
гіч  ни  ми. Я ріс у Франківську і 
пам’ятаю такий міф: за Австрії 
було краще. Він, щоправ  да, пере
кривається міфом того, що було 
за Польщі: Австрія стала давні
шою пам’ят  тю, Поль  ща – свіжі
шою. Але й те й те сприймалося 
як щось дуже файне тільки тому, 
що потім були «совєти».

ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ МЕТОД
Мені здається, що біологія в 
певному сенсі є рештками та-
кого широкого поняття філо-
софського факультету. Во  на 
дає пояснення різним системам, 
тобто мені цікава біологія як мо
дель мислення. Не так якісь кон
кретні знання як гно  сео   логічний 
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журналіст. На-
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метод. А ще на початку 1980-х 
страшенно подобалися письмен -
ники-на  ту  ра  ліс  ти, вони тоді були 
дуже модні. Видавництва «Мир» і 
«Прогресс» перекладали й публі
кували Джой Адамсон, Берн  гарда 
Ґржимека, Фарлі Мовета, наре
шті Кусто, який жив донедавна. 
Тоді було дуже поширене красне 
письменство про природу. Також 
це була одна з нечисленних ланок 
літератури, позбавлена всілякої 
ідеології. Я точно усвідомлював, 
що радянським гуманітарієм бути 
не хочу. Мені було дуже прикро 
дивитися на тих кількох письмен
ників чи журналістів, яких я знав 
і які були виразно радянські.

З біологічного погляду 
людина влаштована так, що 
вона вирізняє себе й кількох 
найближчих. А всіх решта – в 
метро, на вулиці – просто немає. 
Егоцентризм – дуже важлива за

кономірність. Ми сприймаємо 
світ не інакше, як зі свого по
гляду. Може, саме це і є мета існу
вання культури – доступ до того, 
щоб побачити: поруч є хтось та
кий самий живий і він теж має 
якесь своє переживання. Власне, 
за  для зрівноваження егоцен
тризму. Водночас важливим є 
момент такої оптики, коли мо

жеш самоіронічно ставитися до 
власного переживання й усві
домлювати свою посередність у 
доброму сенсі того слова. Тобто 
розуміти, що  таких людей, як 
ти, – безліч. Твоя історія не 
краща й не гірша, і вона в цей мо
мент має значення лише тому, 
що ти вирішив про неї говорити. 

Певні відсотки якихось 
виразно нещасних і озло-
блених людей, дуже файних 
і просто споживачів, – не 
змін  ні. Більшість є спожива
чами, і для них тепер дуже зруч
ний час, бо вперше так нахабно 
споживання стало всесвітньою 
ідеологією. У них дуже добра ци
вілізаційна й культуральна опо-
 ра, вони на піку. Але так само не
змінний відсоток людей, яким 
щось цікаво, яким чогось хо
четься, які мають якісь здібності 
й прагнуть їх десь застосувати. І 
відповідно є певний відсоток 
просто нещасних, які перебува
ють між депресією і агресією. 
Звісно, кожен історичний мо
мент має свої особливості, що 
допомагають або перешкоджа
ють тим, тим чи тим. Але зага
лом мені здається, що у співвід
ношенні все дуже стабільно.

ТЕКСТИ БЕЗ РЕКОМЕНДАЦІЙ
Я давно усвідомив, що не є 
автором популярних текс 
тів, і цілком уявляю собі людей, 
яким просто не хочеться такого 
читати. Я не маю до них жодних 
претензій і розумію, що таких 
більшість. Дуже часто, коли я 
бачу якусь цікаву для себе про
блему, що її викладаю в написа
ному, і постаю перед вибором, як 
це зробити: зрозуміліше чи ціка
віше з мого погляду, то не прагну 
писати доступніше. Тому розу
мію, що це не є, як казали на Га
личині, «легка лектура».

Книжка «ботакЄ» справ    
 ді підсумкова. Раніше я вва
жав, що писати треба для чо
гось, для когось, що є надзви
чайна відповідальність за все 
сказане, що існування кожного 
тексту має бути виправдане й 
аргументоване. Тепер думаю, що 
можуть бути тексти без якогось 
навантаження. І писання – це 
просто певна дія, потрібна пере
дусім мені. Я звільнився від 
того, щоб комусь щось рекомен
дувати. Мо  жу лише пояснювати, 
коли я щось знаю і мені хочеться 
поділитись. Але вказувати, до
бре це чи погано, – такого вже 
немає. Я звільнився від того, 
щоб надавати тексту якихось до
даткових значень. «НепрОсті» – 
то був, власне, такий дуже фай
ний прозорий період, коли я до
зволив собі робити абсолютно 
те, що хотів. До чогось такого я 
прагну повернутися. 
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ПИСАННЯ – ЦЕ ПРОСТО 
ПЕВНА ДІЯ, ПОТРІБНА 
ПЕРЕДУСІМ МЕНІ
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Польський Інститут у Києві та Книгарня «Є» запрошують на зустріч у межах спільного проекту 
«Європейський досвід: Польща».

Наш гість – ЯРОСЛАВ ОБРЕМСЬКИЙ
Сенатор РП, екс-віце-президент міста Вроцлава.

ВХІД ВІЛЬНИЙ

КИЇВ
29 листопада (вівторок) 2011 року
18:00
Книгарня «Є», вул. Лисенка, 3 
(ст. м. «Золоті ворота»)

Генеральний інформаційний партнер 

Цього року Вроцлав виборов титул «Європейська 
столиця культури-2016».
За це престижне звання, яке дає величезний 
поштовх для розвитку, міста країн Європейського 
Союзу розпочинають змагання за дев’ять років. У 
разі перемоги місто впродовж кількох років отримує 
фінансування від ЄС на реалізацію культурних 
проектів і перетворення його на культурний і 
туристичний центр Європи. Претендентами на титул 
ЄСК-2016 були п’ять польських міст: Варшава, 
Вроцлав, Гданськ, Катовіце і Люблін.

Ярослав Обремський
З 8 листопада 2011-го – сенатор Республіки Польща 
восьмого скликання.

2001–2011 – віце-президент міста Вроцлава 
з питань освіти, культури, спорту, відповідальний 
за проект «Вроцлав – європейська столиця 
культури-2016».
1998–2001 – голова Міської ради Вроцлава.
1990–2002 – депутат Міської ради Вроцлава.
1982–1991 – співпрацював із підпільними 
структурами «Солідарності», член студентських 
рухів.
Входить до Ради Колегіуму Східної Європи. 
За діяльність у сфері самоврядування отримав 
державну нагороду Бронзовий Хрест Заслуги.

За освітою хімік, випускник Вроцлавського 
університету.



Німі діалоги із сучасністю
Поява фестивалів німого кіно, завдяки яким шедеври початку 
ХХ століття постають у новому мистецькому прочитанні, є помітною 
тенденцією останніх років

П
овернення до здобутків 
раннього кінематографа 
набуло розмаху впродовж 
другої половини ХХ сто

ліття й нині відбувається в кіль
кох напрямах. Насамперед кри
тики зауважують генетичний 
зв’язок сучасного авторського 
кіно з кіноавангардом 1920–
1930-х. Окремі чорно-білі стріч-
 ки з підкресленою виразністю 
жестів, інтертитрами замість  
діалогів та іншими художніми 
прийомами тієї доби є сти -
лізаціями німого кіно. Тісно 
пов’язаний із ним і відеоарт – 
авангардний напрям сучасного 
мистецтва, що орієнтується на 
сміливі візуальні експерименти. 
Відеохудожники не лише запо
зичують естетику раннього кіне
матографа, а й піддають його по
стмодерністській грі, цитуючи та 
пародіюючи окремі стрічки. Фор
мою цитування німого кіно може 
також бути віджеїнг – відеосу
провід музичних концертів у ре
жимі реального часу за допомо
гою спеціальних програм, у яких 
на заготовані кінофрагменти 
(«футажі») накладають різнома
нітні ефекти. Крім того, розвива
ються такі синтетичні жанри, як 
«кіноконцерт» – демонстрація 
німого кіно в супроводі сучасної 
живої музики, «медіавистава» 
або «аудіовізуальний перфор
манс», під час яких німі кіно
стрічки виступають одним із еле
ментів алхімічного сплаву різ
них видів мистецтва.

Налагодження комунікації 
між дослідниками, представни

Автор:
Катерина 

Вашталова

ками кінофондів та приват
ними колекціонерами з усього 
світу сприяло віднаходженню 
та впорядкуванню втрачених 
німих фільмів. Зі зміною полі
тичного режиму на пострадян
ському просторі відкрився до
ступ до архівних матеріалів, і 
світова скарбниця збагатилася 
раніше забороненими стріч
ками. Завдяки комп’ютерним 
технологіям розпочався процес 
реставрації та оцифрування 
фільмів. Однак унікальним 
форматом презентації та попу
ляризації вагомого внеску «ве
ликого німого» в розвиток су
часного кіно безумовно зали
шаються спеціалізовані фести
валі фільмів без звуку, які від 
1980-х років активно створю
ють у Європі та за океаном.

УКРАЇНСЬКИМИ СТЕЖКАМИ
В Україні перші фестивалі ні
мого кіно провели зусиллями 
посольств західноєвропейських 
держав у 2001 та 2003 роках у 
Києві. Однак справжній вибух 
інтересу до німих фільмів чекав 
на Україну в 2010–2011-му. Вже 
два роки поспіль в Івано-Фран -
ківську відбувається фестиваль 
«Старе кіно по-новому». «Його 
ідея – в поєднанні класики ні
мого кінематографа із сучасною 
музикою та відеоартом», – пояс
нює організатор імпрези й музи
кант Роман Рось. 2010 року в Ки
єві розпочався проект Фундації 
ЦСМ «Архів українського медіа-
мистецтва». Тоді ж таки в місті 
Українці відкрився Міжнарод

ний фестиваль відеоарту та ко
роткометражного кіно VAU-Fest. 
На цьогорічному дійстві відбу
лися ретроспективи зарубіжних 
фестивалів, мультимедійна пре
зентація «Кіноавангард і сучас
ний відеоарт», а також аудіовізу
альний перформанс, що поєднав 
фрагменти німого кіно з експе
риментальними стрічками кон
курсної програми, віджеїнгом та 
електронною музикою.

АХ, ОДЕСА!
По  чес  ну справу продовжила 
Одеса – усі стежки вели до вито
ків… Саме тут за два роки до бра
тів Люм’єрів Йосип Тимченко 
створив прообраз кіноапарата і 
продемонстрував два перші 
фільми – стрімкий рух вершни
ків та метання списів. Від 
1907 року на базі приватних кі
нофабрик уже тривав активний 
знімальний процес, а 1919-го по
стала Одесь  ка кіностудія…

…Рік 2010-й. Одночасно на
роджуються два масштабні про
екти: Одеський міжнародний 
кінофестиваль і Фестиваль ні
мого кіно та сучасної музики 
«Німі ночі. Українське німе».

Програма «спеціальних по
дій» ОМКФ-2011 була цілковито 
присвячена німому кіно. Відбу
лися покази повної відреставро
ваної версії антиутопії Фріца 
Ланґа «Метрополіс» (1927) та 
«Шоу Жоржа Мельєса» в музич
ній інтерпретації прямих на
щадків «батька спецефектів».

Спеціалізований фестиваль 
«Німі ночі» пропонує надзви
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чайно насичену програму ретро
спектив, тематичних лекцій і ви
ставок. У 2010-му кожен «сет» де
бютного фестивалю німого кіно 
та сучасної музики був присвяче
ний видатним українським пред
ставникам відповідної епохи в 
мистецтві екрана. Першого дня 
(«Мовчання») було демонстро
вано фільми Петра Чардиніна, 
Григорія Тасіна, Олександра До
вженка за участю Віри Холодної, 
Семена Свашенка, Амвросія 
Бучми. Другий день («Тиша») мав 
на меті відновити пам’ять про 
митців українського походження, 
широковідомих за кордоном, од
нак оповитих тишею на рідній 
землі. Добірку сформували 
фільми Майї Дерен (США) й 
Ежена Деслава (Франція), а також 
стрічки, де грали Григорій Хмара 
(Німеччина, Франція) та Анна 
Стен (Європа, США). 2011-го до 
програми фестивалю увійшли 
дві стрічки українських режисе
рів: «Звенигора» Олександра До
вженка (1927) та «Два дні» Георгія 
Стабового (1929). Знаковою по
дією стала презентація першого 
тому DVD-колекції «Українське 
ні  ме», в межах якої до випуску го
тують 20 найбільш репрезента
тивних фільмів у супроводі су
часних вітчизняних та зару -
біжних музикантів. Нову колек
цію буде представлено на міжна
родних кінофорумах, подарун
кові видання отримають світові 
медіатеки та культурні заклади.

ІНТЕРЕС ДО ІСТОРІЇ
Після тривалих подорожей у 
просторі та часі, в лабіринтах дат, 
назв та імен постає питання: 
чому німий кінематограф зро
бився актуальним саме зараз? 
Відповісти на нього нам допомо
гли директор Одеського музею 
кіно, кінооператор, режисер Ва
дим Костроменко й медіа-
теоретик та культуролог Яніна 
Пруденко. Перший із них розпо

вів про свою ініціативу введення 
кінознавчого курсу в школі, яка, 
на жаль, так і залишилася без 
відповіді. Сучасне покоління не 
читає. Популярнішим є перегляд 
фільмів, серед яких зазвичай 
опиняються комерційні, що їх 
крутять на ТБ чи в кінотеатрах. 
Пробудити інтерес до історії 
екрана, сформувати естетичний 
смак, запропонувати альтерна
тиву масовій продукції і покли
кані фестивалі німого кіно.

Крім того, такі заходи спри
яють збереженню національної 
культурної пам’яті, адже кож
ний фільм є історичним доку
ментом своєї доби. Вражає факт, 
згаданий паном Вадимом: на 
території ліквідованого у 1930-ті 
роки Першого християнського 
кладовища, де поряд із багатьма 
іншими видатними людьми 
була похована й Віра Холодна, 
до 2007 року діяли Парк відпо
чинку імені Ілліча та зоопарк. 
Лише зараз на цьому місці пла
нують створити Преображен
ський меморіальний комплекс.

«Велике німе» також є куль
турним кодом, без якого немож
ливе розуміння творів сучасного 
мистецтва, широко представле
них на мультимедійних фестива
лях. Яніна Пруденко зазначає, що 

режисери дедалі більше уваги 
приділяють візуальним засобам 
виразності: чергову хвилю експе
риментів пережили монтаж, ви
користання музики й світла. На 
думку Вадима Костроменка, в су
часному глобалізованому світі 
сáме німе кіно виступає універ
сальним простором комунікації. 
Цитуючи ж маніфест Дзиґи Вер
това із фільму «Людина з кіноа
паратом», мож  на стверджувати, 
що відбувається відрод  ження 
«справжньої міжнародної абсо
лютної мови кіно», красу і прав
дивість якої сьогодні може від
чути кожен із нас… 

ФЕСТИВАЛІ НІМОГО КІНО В СВІТІ

Свій 30-й день народження нещодавно відзначив Міжна-
родний фестиваль німих фільмів у місті Порденоне в Іта-
лії . У Великій Британії подібне дійство існує від 1998, у 
Франції – від 1999, в Німеччині – від 2004 року. У Польщі 
на базі національного кіноархіву Filmoteka Narodowa про-
водять «Дні німого кіно». 2007 року створено проект 
«Німе кі  но + Жива музика» в Росії, в рамках якого ранні 
стрічки демонструють із різним інструментальним супро-
водом. Найбільший в Америці Міжнародний фестиваль 
німих фільмів було започатковано 1992 року в Сан-Фран -
цис    ко. У Канаді такий фест з’явився 2003 ро  ку в Оттаві, а 
2010-го – в Торонто. Від 2007-го міжнародні фестивалі ні-
мого кіно проходять в Австралії та на Філіппінах, від 2010-
го – в Китаї. Географія цих заходів постійно розширюється, 
багатшою стає програма. Наприклад, в Італії тепер також 
демонструють «Німе кіно ХХІ століття», у Франції – ство-
рено спеціальну освітню кінопрограму для дітей, а ще про-
ект мандрівних кіноконцертів.
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М
істо Вроцлав є одним 
із промоутерів поль
ської культури за кор
доном. 2016 року воно 

матиме титул Культурної сто
лиці Європи. Про те, якою ці
ною цього було досягнуто, Тиж 
день говорив з відповідальним 
за освітньо-культурний про
філь Вроцлава Ярославом Об
ремським. З осені 2011-го пан 
Ярослав обраний сенатором від 
Нижньої Сілезії. 

У. Т.: Девіз міста, яке ви пред-
ставляєте: «Вроцлав – місто зу-
стрічей». Як ви особисто та 
влада столиці Нижньої Сілезії 
загалом розумієте ці слова? 

– Це цитата з виступу Папи 
Івана Павла ІІ під час його ві
зиту 1997 року до Вроцлава. 
Сприймаємо ці слова як зобо-
в’язання до відкритості та гос
тинності. Це необхідність роз
будовувати рекламну стратегію 
міста, яке запрошує нових гос
тей за допомогою конгресів, 
культурних та спортивних по
дій. Насамкінець це пряме за
вдання розшифровувати бага
токультурну традицію Вроц
лава. 

 
ПІДТРИМКА АВАНГАРДУ
У. Т.: У своїх промовах ви не-
рідко підкреслюєте, що хотіли 
б бачити у Вроцлаві «культур-
ного» туриста. Що вкладаєте 
в це поняття?

– Вроцлав є гарним і ціка
вим містом, проте не належить 
до типу top ten, себто таких 
універсальних, як Флоренція, 
Краків чи Санкт-Петербург. 
Тому ми маємо розширювати 
спектр власних пропозицій. 
Водночас такий туризм – ква
ліфікований, або ж культур
ний (приміром, японці, які їз
дять шляха  ми Шопена. – 
Ред.), – приносить найбіль
ший прибуток. 

У. Т.: Чи приїдуть «культурні» 
туристи на Євро-2012?

– Вочевидь, і серед вболі
вальників можуть бути такі, 
яких зацікавить культура, але 
не під час Євро-2012. Мож
ливо, вони захочуть приїхати 
згодом. 

Спілкувалися  
Жанна Безп’ятчук,  

Роман Кабачій Ставка  
на культуру
Віце-президент 
Вроцлава 
Ярослав 
Обремський: 
«Цінністю  
для міста  
є креативність 
громадян»
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Тиждень 
висловлює подяку 

Польському 
Інституту в Києві  

за допомогу  
в підготовці 
матеріалу 

29 
листопада 

о 18:00 
Ярослав 

Обремський 
виступить  

у Книгарні «Є» 
(Київ, вул. Лисенка, 3) 

в межах проекту 
«Європейський 

досвід» 

У. Т.: У чому полягає феномен 
розвитку Вроцлава за останнє 
десятиліття? Адже ще зовсім не-
давно це було цілком пересічне 
місто на периферії, до якого на-
віть доїхати зі столиці держави 
було великою проблемою?

– На жаль, і зараз доїхати до 
Вроцлава з Варшави завдання 
не з легких. Успіх Вроцлава – це 
вдале керування, тобто таке, яке 
послідовно реалізує головні по
стулати стратегії: нові та кращі 
робочі місця, інноваційна еко
номіка, підтримка вищих шкіл, 
культура. 

У. Т.: Як ви охарактеризували 
б міську культуру Вроцлава 
(дух міста), на чому вона ба-
зується? 

– Навіть при комуністах 
культура у Вроцлаві використо
вувала багато можливостей. 
Ґротовський (Єжи Ґротовський, 
польський теоретик театру, за
сновник Театру-Лабораторії у 
Вроцлаві. – Ред.), пантоміма 
Томашевського (Генрик Тома
шевський, режисер, засновник 
Вроцлавського театру панто
міми. – Ред.), вуличний театр. 
Вроцлав увесь час підтримує 
авангард. Влада в нас і тепер не 
боїться його. Ми перші в Польщі 
почали виділяти на культуру 
справді великі гроші та пропа
гувати Вроцлав за допомогою 
культурних заходів. Водночас в 
історичній правді поглянули на 
непольське минуле міста пере
дусім через його німецьку спад
щину. І якщо хочемо пишатися 
десятьма нобелівськими лауре
атами, що походять звідси, то 
мали б також пам’ятати про 
ганьбу «Кришталевої ночі» у 
Бреслау (перша, цілеспрямо
вана і керована Третім Рейхом 
масова акція прямого фізичного 
насильства та терору євреїв на 
території Німеччини, що відбу
лася в ніч з 9 на 10 листопада 
1938 року. – Ред.). 

.
МІСЬКА ЄВРОЛІГА
У. Т.: Вроцлав змагався за 
право організації виставки 
EXPO 2012, але програв корей-
ському Йосу. Натомість отри-
мав право приймати матчі 
Євро-2012, а згодом виборов 
титул Культурної столиці Єв-
ропи-2016. Які вис новки було 
зроблено з першої поразки? 

– Що мало бути гарним міс
том, що варто передовсім розу

міти правила гри. Усвідомити, 
чого очікують ті, хто вирішує. 
Великі виклики дещо подібні 
до лотереї: що частіше граєш, 
то більше маєш шансів виграти. 
І трохи як у спорті: зрідка вда
лими є дебюти, успіх великою 
мірою залежить від досвіду. Га
даю, що освоєння міжнародної 
арени дало нам змогу обійти 
конкурентів всередині Польщі 
під час боротьби за Євро-2012, 
це стосується і титулу Європей
ської культурної столиці 2016. 

У. Т.: Наскільки участь у таких 
програмах, конкурсах сприяє 
розвитку міста в цілому, підви-
щенню його регіональної, на-
ціональної, транс’європейської 
значущості? 

– Організація року Євро
пейської культурної столиці – 
то лише шанс на успіх, а не 
власне успіх. Я вважаю, що 
Вроцлав поруч із Краковом та 
Познанню належать до таких, 
які перши  ми можуть зіграти у 
«міській Євролізі». На жаль, 
польським містам, як і україн
ським, дечого бракує в циві-
лізаційному, інфраструктур
ному сенсі на тлі західноєвро
пейських. Нашою метою є до
лучитися до них – теж за до
помогою Культурної столиці 
Європи-2016. Ми мали б під
вищити зацікавлення наших 
жителів високою культурою і 
саме таким чином увійти та 
закріпитися серед європей
ських еліт. 

У. Т.: Чи допомагає статус Євро-
пейської культурної столиці за-
лучити в місто нові інвестиції – 
як іноземні, так і польські? 

– Інвестори завжди шука
ють місця, де відбувається щось 
цікаве. Тож краще мати статус 
Культурної столиці Європи, 
аніж його не мати. 

У. Т.: Для того щоб впоратися із 
завданнями Культурної сто-
лиці Європи, потрібно запро-
сити багато талановитих  
і сучасних культурних мене-
джерів... 

– Кілька років поспіль ми 
зміцнювали наші «флагмансь-
 кі» інституції та фестивалі. Де
які з них, як Wratislavia Cantans, 
Інститут Ґротовського, Brave 
Festiwal, самі вийшли на євро
пейський рівень, сформувавши 
гроно фахівців, які віль  но почу

ваються на європейських сало
нах. Деякі фестивалі переку
пили, як, наприклад, кінофест 
«Нові горизонти» та «Літера
турний Порт». Слід зазначити, 
що ми не боїмося присутності 
іноземців на керівних посадах 
наших інституцій. 

У. Т.: Поміж іншого ви відпові-
дали за міські структури освіти 
та культури. На пострадян-
ських теренах побутує стерео-
тип, що це найбільш нудне та 
безприбуткове заняття. Чи мо-
гли б ви на вроцлавському при-
кладі цей стереотип спросту-
вати?

– Якщо цінністю є креатив
ність громадян, а капітал вто
ринний (Маркс перевертається 
в могилі), то освіта і культура – 
ключ до успіху. Власне за ці га
лузі від імені президента міс-    
та я й був відповідальний. Чи 
може бути цікавіше заняття? 

У. Т.: Які функції виконує Вроц-
лавський Заклад професійної 
активності?  

– Це таке місце, де готують 
осіб з обмеженими інтелекту
альними можливостями до 
нор  мального життя в суспіль
стві. 

У. Т.: У зв’язку зі скороченнями 
поїздів Укрзалізницею опри-
люднено інформацію про ска-
сування з нового року марш-
руту Львів – Вроцлав, який є 
найшвидшим на цьому на-
прямку. Це такий жарт перед 
Євро-2012?

– Нічого про це ще не знаю, 
але перед приїздом до Києва 
спробую довідатися. 

БІОГРАФІЧНА НОТА
Ярослав Обремський 
Народився 1962 року у Вроцлаві. У часи «Солідар-
ності» розповсюджував підпільну пресу. 1988-го за-
кінчив хімічний факультет Вроцлавського універси-
тету, де був співтворцем незалежного студентського 
самоврядування. У 1988–1989-му працював на ка-
федрі неорганічної хімії Економічної академії. У той 
самий час організовує рух молодих католиків «У 
себе». З 1990 по 2002 рік обирався депутатом місь-
кої ради Вроцлава. Водночас працював у міській ад-
міністрації, де відповідав спершу за закордонні 
зв’язки (1990–1994) та освіту і культуру (1994–2004). 
З 1998-го по 2001-й виконував обов’язки голови ради 
міста Вроцлава. 2001 року нагороджений Бронзовим 
Хрестом Заслуги. З 2001-го по 2011-й – віце-
президент (заступник мера) Вроцлава. Входив до 
ради кураторів фонду «Оссолінеум», нині в раді 
вроцлавського Колегіуму Східної Європи. 2011 року 
став сенатором Вищої палати польського парла-
менту, входить до фракції незалежних сенаторів. 
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«Справа честі»

Національний академічний 
театр російської драми 
ім. Лесі Українки (Київ, 
вул. Б. Хмельницького, 5)
У межах проекту «Чужий серед чу-
жих» за підтримки Ґете-Інституту Те-
атр російської драми продемонструє 
виставу Лутца Гюбнера «Справа чес-
ті». Німецька драматургія постане 
перед глядачами в інтерпретації ре-
жисера Дмитра Морозова. Сюжет-
на лінія побудована на зразок три-
лера: дівчину знаходять мертвою, а 
її подругу тяжко пораненою. У вбив-

стві звинувачують 
двох хлопців турець-
кого походження, з 
якими панянки про-
вели день. Що спону-
кало емігрантів скоїти 
злочин? Ці питання 
інтригують глядача…

Docudays UA

Книгарня «Є»
(Харків, вул. Сумська, 3)
Культурно-мистецький центр за-
прошує всіх на відкриття 8-го 
Мандрівного міжнародного фес-
тивалю документального кіно про 
права людини. Дійство стартує 
з показу кінострічки «Килимок» 
Андрія Роханського (Україна, 
2010 рік), що відбудеться одра-
зу ж після урочистостей. За слова-
ми режисера, фільм не для тих, у 
кого слабкі нерви. Йдеться в ньо-
му про звичайну людину, жит-
тя якої кардиналь-
но міняється лише 
за один день. Мі-
няється через них. 
Хто вони?.. Дія від-
бувається в Харкові. 
Фільм оснований на 
реальних подіях. 

Анонси

«Межа ризику» – 
перший і досить значний 
фільм про світову 
фінансову кризу

сенс зрозумілий. А наявність цього савана за від
сутності звичного для всіх голлівудського способу 
розжовувати все, як для маленьких діток, визначає 
другу її цінність: художню форму. «Межа ризи
 ку» – це не документальний, не науково-піз -
навальний фільм, тут немає простого пояснення, 
мовляв, «ми на дні, тому що», але є показова від
вертість як розвитку ситуації, так і стосунків лю
дей. Такої відвертості бракує в житті, а її наявність 
у стрічці – штучне спрощення шляху думки гля
дача до цілі творців. Інакше кажучи, «Межа ри
зику» – це фраза «ми на дні, тому що», виголошена 

Що ви зробили б, якби знали, що наступ
ного дня почнеться шалена інфляція, 
яка призведе до втрати банківських за -
ощаджень майже всіх громадян? При

близно про це фільм «Межа ризику» («Margin 
Call») молодого режисера Джей Сі Чендора, у 
якому йдеться про нинішню глобальну кризу і 
ви – це купка ризик-менеджерів у Сполучених 
Штатах. Модель краху світу побудована на основі 
однієї потужної компанії, що займається купівлею 
і продажем акцій, простіше кажучи, торгує пові
трям. Одного дня папери насправді виявляються 
нічим, але, щоб зберегти вкладені в них гроші фі
нансові ділки починають їх продавати за цілком 
ринковою ціною, при цьому не кажучи про їхню 
справжню безцінь. Ринок купує повітря, ситим від 
якого стати ніяк не можна. І починає помирати від 
голоду… У чому цінність цієї стрічки? Так, нашу 
патову, тупу, депресивну і життєво-карколомну си
туацію пояснили на прикладі. І хоча він огорнутий 
саваном термінів на кшталт бірж – трейдерів – ак
цій і подібного окозамилювального непотребу, 

26 листопада, 18:00 26 листопада, 18:0025–26 листопада, 18:00
«Печу, печу хлібчик…», 
«Жорна»

Музей Івана Гончара
(Київ, вул. Лаврська, 29)
Понад 100 сіл із різних куточків 
України випечуть обрядові хліби, 
які будуть представлені на поми-
нальній виставці пам’яті жертв Го-
лодомору 1932–1933 років. Уні-

кальність та розмаїтість укра-
їнських хлібів є не лише вті-
ленням працьовитості укра-
їнців, а й символом багат-
ства їхнього духовного сві-
ту. Після експозиції до ува-
ги глядачів буде представ-
лена вистава «Жорна». Від-
будуться також акція «За-
світи свічку», трансляція ві-
део про Голодомор та вико-
нання псальм фольклорним 
гуртом «Божичі» й Тарасом 
Компаніченком. 

Продавці 
повітря

«Межа 
ризику».
У кінотеатрах 
України
з 24 листопада

КІНО
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27 листопада, 17:00
Cirque du Soleil

Палац спорту
(Київ, пл. Спортивна, 1)
Грандіозне шоу Saltimbanco зна-
менитого Cirque du Soleil про 
мешканців мегаполісів нарешті 
відбу  деться й у Києві. Артисти  
вперше в українській столиці, хоча 
програма виступу народила  ся ще 
далекого 1992 року й об’їздила 
більше ніж 200 міст світу. У по-
становці беруть участь понад 50 
акробатів та гімнастів із 20 країн. 
Запальна енергія шоу подарує гля-
дачам величезну порцію радості, 

а мотиви латинської 
музики змусять їх при-
танцьовувати на місці. 
Особливістю вистави 
є те, що в ній не задія-
ні тварини і вона роз-
рахована на всі вікові 
категорії.

27 листопада, 16:0026 листопада, 19:00

специфічною лексикою. «Під нашими ногами роз
крилася безодня, і в нас немає виходу», – каже ге
рой Кевіна Спейсі, максимально коротко і чітко по
яснивши своїм підлеглим ситуацію з майбутнім 
«проваллям» та перебуванням усіх на його «дні», 
мовляв, усі там будемо, але хоч гроші встигнемо 
заробити… Фільм закінчується промовисто: герой 
Спейсі копає яму для свого померлого собаки на 
ім’я Лорд, що, за іронією мови, в англійській має 
значення ще й «Бог».

Ярослав ПідгораГвяздовський

«Хронос»

Книгарня «Є»
(Івано-Франківськ, 
вул. Незалежності, 31)
У новій книжці Тараса Антиповича 
«Хронос» ідеться про майбутнє, а 
саме про 2040 рік, коли науковий 
винахід кардинально змінює долі 
людей. На сторінках роману про-
глядається проекція сучасної Укра-
їни із символічним відображенням 
її в образі космополітичного сус-
пільства. «Задум виник із побуто-
вих роздумів. Усі крадуть час одне 
в одного, а влада – у цілої краї-
ни. Україна буксує, ста-
ріє, не розвиваючись, і 
мені стало дуже шкода 
цього часу, більше, ніж 
крадених із бюджету 
мільйонів, які все одно 
не для мене призначе-
ні», – каже автор. 

«Пришестя»

Галерея ім. Олени Замостян
(Київ, вул. Іллінська, 9)
«Пришестя» – так називається 
персональна виставка модерно-
го сакрального живопису худож-
ника Дмитра Гордіци. Експози-
ція складається з творів, що є зраз-
ками полістилізму сучасної укра-
їнської іконописної школи та ре-
зультатом 10-річної роботи авто-
ра. «Не інакше як пришестям я 
називаю явлення сакрального в 

творчості Дмитра Горді-
ци. Сакральне в його но-
вій, модерністській ін-
терпретації. Балансува-
ти на межі сакрального 
та модерністського мис-
тецтва – завдання не з 
легких», – вважає кура-
тор виставки Микола Ге-
расимюк. 

«Історія Візантії. 
Вступ до візантиністики»
Книжка є результатом спільних зусиль харків
ських та львівських фахівців із візантиністики. 
Вперше українські історики висловлюють влас
ний погляд на державу, що справила величезний 
вплив, зокрема, й на нашу минувшину. В підруч
нику йдеться про виникнення, розвиток, розквіт 
і падіння імперії. Окремі статті присвячено істо
рії візантійської церкви, економіці, культурі та 
мистецтву, щоденному життю візантійців, а та
кож зв’язкам Константинополя з Руссю.

«Лугосад. Об’єктивність канону»
Літературне угруповання ЛуГоСад створене 
1984 року у Львові поетами-ар’єргардистами (на 
противагу авангардистам, адже хтось має при
кривати літературний фронт позаду), – Іваном 
ЛУчуком, Назаром ГОнчаром та Романом САД
ловським. Автори позиціонували свою творчість 
як явище маргінальне, втім, одразу опинились у 
центрі уваги любителів поезії. Книжка склада
ється із трьох частин, і є перевиданням збірок 
1996 та 2007 років, яке збагатили світлинами.

Ніна Бічуя. «Великі королівські лови»
У 1960-ті роки Валерій Шевчук назвав Ніну Бічую 
безсумнівною королевою жіночої прози. В остан
ні десятиліття письменниця видавала тільки ди
тячі твори. Нова її книжка є збіркою новел, де ге
роями нерідко є митці та інтелектуали, а історія 
химерно переплетена із сучасністю – епохи скла
даються в неперервний ланцюг людських почу
вань і рефлексій. Психологізм та інтелектуальна 
вишуканість – такі риси стилю авторки. Зображу
вані події – реалістичні, однак за розкішною мо
вою світ видається сповненим містики.

КНИЖКИ

ВІДГУКИ/АНОНСИ|НАВІГАТОР



Я
кі перші асоціації виника
ють, коли говоримо про 
Німеччину? Більшість од
разу згадає світові війни, 

а також обов’язково пиво із со
сисками та футбол. Дехто, ліпше 
обізнаний, розкаже про най
кращу економіку Європи, хтось – 
про нелегку мову, ще хтось – про 
гурт Rammstein, що напрочуд 
вдало використовує цю мову для 
своєї, теж «важкої», музики.

Мало кому спаде на думку 
«інша» Німеччина – спокійна й 

тиха, з легким нальотом провін
ційності. Приблизно таким жи
телі Галичини деколи уявляють 
свій край у XIX столітті. Цю Ні
меччину можна знайти в Тюрин
гії, землі практично в центрі кра
їни. Вдалині від великих про
мислових регіонів (наприклад, 
Руру) чи Берліна з околицями, 
тюринзькі міста мають свій влас
ний стиль. Це та небаварська 
традиційність, коли на одній зе-
млі відображається зміст і ми
нуле всієї країни. Щоб відчути 

смак Тюрингії, варто пройтися 
як мінімум вуличками герцог
ського Ерфурта, мальовничої 
Єни та класичного Веймара.

СТОЛИЧНИЙ ЕРФУРТ
Коли відвідуєш Ерфурт, розу
мієш, що саме такою мала б бути 
столиця маленької середньовіч
ної монархії. Розкішна архітек
тура (фото 4), палаци, величні 
собори та міцна цитадель – і все 
це в місті завбільшки з україн
ський Тернопіль.

Тріада 
ТЮРИНГІЇ
На цій землі можна  
відчути небаварську  
традиційність Німеччини
Автори: 
Ольга Мелих, 
Олег Розвадовський

Фото:  
Ольга Мелих
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Петерсберзький дитинець, 
якщо вірити місцевим путів
никам, – найкраще збережена 
цитадель Європи. Поруч – се
редньовічні собор Св. Марії  
та церква Св. Северія (фото 1). 
Саме із заснування Ерфурт
ської єпархії поширилося Тю
рингією у VIII столітті христи
янство. Саме тут згодом Мартін 
Лютер перекладав німецькою 
мовою Біблію.

Іншим цікавим місцем є 
Крамарський міст через річ  ку 

Геру (фото 3), повністю забудова
ний з обох боків середньовіч
ними кам’яницями. В ті далекі 
часи через нього проходила Via 
Regii – «Королівська дорога», 
найстаріший і найдовший сухо
путний шлях між Східною і За
хідною Європою. Коли йдеш тут, 
навіть не помічаєш, що під тво
їми ногами, власне, міст.

Гуляючи довколишніми ву
личками, натрапиш на безліч 
фонтанів, маленьких і великих. 
Вони – у вигляді чудернацьких 
потвор, пташок, дівчаток тощо – 
додають Ерфуртові, як і бага
тьом іншим містам, шарму та за
тишку. Особливо вражає водо
грай на майдані коло церкви Св. 
Еґідія. Та й на дзвіницю цієї са
мої кірхи варто піднятися, щоб 
поглянути на собор Св. Марії – 
це, мабуть, один із наймальов
ничіших краєвидів, які можна 
побачити в Німеччині.

ВЕСЕЛА ЄНА
Єна – своєрідна противага Ер
фуртові. Архітектурно вона, мо-
же, дещо й поступається столиці 
Тюрингії, – від деяких будівель 
часів НДР віддає духом радян
щини, – проте довколишня при
рода цілком компенсує цей 
ґандж. Головною візиткою міста 
є збудований 1972 року хмарочос 
JenTower (фото 5). Із нього відкри
вається панорама Рудних гір. Єна 
невелика (населення близько 105 
тис. осіб), розміщена між горами, 
тому тут досить затишно. Місто 
відоме літньою резиденцією Фрі
дріха Шиллера, університетом 
імені того ж таки поета й фабри
кою оптики легендарного бренда 
Carl Zeiss (тепер Jenoptik GmbH). 

Місто бачилося б доволі ти
хим і спокійним, але кожен 
п’ятий мешканець – студент. 
Отож-бо нудьгувати тут не ви
падає. В самій Єні можна почути 
багато різних мов, зокрема й 
українську, – це спілкуються 
юнаки та дівчата з місцевого 
університету. Взагалі, тут усе 
трішки по-іншому, ніж у решті 
міст Європи. Наприклад, ку
ріння в публічних місцях дозво
лене – відповідно майже всі ку
рять. Пиво й міцніший алкоголь 
можна вільно розпивати на ву
лиці.

Німці досить-таки розкуті. 
Порнографія і проституція в 
них легалізовані, але це непри
вабливий бік медалі. А ось пози
тив полягає в тому, що тут повно 

вагітних студенток, які ще й на 
пари велосипедами їздять. Міс
цеві кажуть, що університет 
Шиллера в Єні входить до де
сятки найбільш «дітолюбних» у 
Німеччині. У ньому є навіть спе
ціальний «садок-ясла» для мо
лодих мам, де і студентки, й ви
кладачки можуть залишити ді
тей, ідучи на пари. 

КУЛЬТУРНИЙ ВЕЙМАР
Порівняно з попередніми двома 
містами Веймар можна назвати 
культурною столицею Тюрингії, 
де вулиці живуть фестивалями, 
в повітрі літають усі дев’ять муз, 
а в парку чути знайомі мелодії 
(фото 2)... Тут була проголошена 
Веймарська Республіка (так на
зивають період німецької дер
жавності 1919–1933 років).

Німеччина справляє вра
ження країни, в якій постійно 
свято. Майже щонеділі ледь не в 
кожному населеному пункті від
буваються різноманітні ярмарки, 
пивні фестивалі або ж концерти. 
У Веймарі в першу неділю жов
тня ми потрапили на Цибулевий 
ярмарок. Спершу аж не вірилося, 
що такий існує. Всі прилавки у 
крамницях міста прикрашені, 
звичайно ж, цибулею. Там-таки 
продають різноманітні пиріжки 
з тією ж начинкою, а поруч у пив
них ресторанах смакують пиво з 
ковбасками.

Надзвичайно красивий парк, 
золота осінь і блакитне небо – в 
такій атмосфері не творити не
можливо. Мабуть, саме тому тут 
у літній резиденції свої най
кращі твори написав Йоганн 
Вольфґанґ Ґете, а на чай до ньо-
 го заїздив інший відомий ні
мець – Фрідріх Шиллер. До речі, 
перед Оперним театром можна 
побачити пам’ятник їм обом.

Бувши у Веймарі, не завітати 
до опери – гріх, особливо якщо 
там іде «Чарівна флейта» Мо
царта. На місцевих лаштунках 
можна побачити як мінімум дві 
«флейтові» постановки: кла
сичну й модернову. Звичайно ж, 
друга набагато цікавіша. В ній 

ВАРТО ВІДВІДАТИ
У Єні: Музей оптики, Планетарій, 
Дім і сад Шиллера та Обсерваторію.
В Ерфурті: університет, пагорб Дом-
берг, собор Св. Марії та церкву Св. 
Северія.
У Веймарі: палац, маєток Фрідріха 
Шиллера, церкву Гердера; непода-
лік міста – колишній концентрацій-
ний табір Бухенвальд.

Eрфурт

Веймар

Єна
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Міжнародні 
телефонні розмови 

у Німеччині              
за допомогою 
ТревелСімки: 

вихідний тариф –  

$0,49/хв,
вхідний – 

$0/хв  
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вистачає і пікантних моментів, і 
неймовірної гри акторів, і, звісно 
ж, моцартівського шарму.

Загалом, незважаючи на 
плин віків, атмосфера в містах 
Тюрингії залишається роман
тичною, з присмаком XIX сто
ліття. Помандрувавши ними й 
попивши запашної кави з моло
ком у затишних кав’ярнях, хо
четься самому сісти за перо й 
почати творити, як Ґете й Шил
лер.  

ЯК ДОЇХАТИ
Із Києва як до Єни, так і до Ерфурта можна дістатись автобусами, котрі курсують майже щодня. 
Середня вартість поїздки €100 в обидва боки. Утім, швидшою і зручнішою буде мандрівка літа-
ком до Берліна або Франкфурта, а звідти вже потягом чи автобусом у Тюрингію.
Подорожувати самою Німеччиною досить просто й зручно, хоча й не завжди дешево. Так, у країні 
діє дуже добре налагоджена мережа «попутників». Зайшовши на сайт спільноти, можна знайти 
людей, які або власними авто, або залізницею (із груповим квитком) мандрують певного дня в 
певному напрямку за ціною у три-чотири, а то й у п’ять разів дешевшою, ніж потягом чи літаком 
за стандартних обставин. Можна також купити залізничний проїзний документ вихідного дня, 
який діє на п’ять людей упродовж цілої доби. Єдина незручність – він зазвичай поширюється на 
приміські електрички, що рухаються дуже повільно.

ВАРТО СКУШТУВАТИ
Відомі на всю Німеччину смажені сосиски – €1–2 за порцію; каву з молоком, яку тут п’ють вели-
кими кухлями (450–500 мл), вартість у різних місцях – €2–3.
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Вікторія  
Матола

Андрій 
Єрмоленко

Олександр 
Михельсон

Жанна 
Безп’ятчук

ЕВОЛЮЦІЯ
Фрази, за які 20 років тому, 
якщо їх серйозно сказати, точно 
забрали б до «дурки»: «Сфото
графував кльову штуку на теле
фон», «Отримав на телефон 
листа», «Поки їхав у метро, по
дивився фільм по телефону», 
«Завантажив на телефон гарну 
гру – бавитимусь», «То зафіль
муй на телефон!» Коли щось за
губив: «Підсвіти телефоном». А 
який розмір екрана у твого теле
фона, а що цікавеньке в тебе є на 
телефоні, надішли мені візитів-
 ку телефоном, треба встановити 
нагадування на телефоні, я за
вантажив на телефон книжку! І 
нарешті запитати по телефону 
свого абонента: «Де ти зараз є?» 
Але є і зворотний бік медалі – 
зараз майже зникли вирази: «У 
мене спарений телефон», або: 
«У мене вечірній телефон, пра
цює з шостої вечора до дев’ятої 
ранку!» 

ВІДВЕРТО ПРО ВІДВЕРТІСТЬ
Наскільки відвертою може 
бути відвертість? Часом випад
ковою, як із супутником у по
їзді; до сліз повною і важливою, 
як перед священиком; зухва
лою і брутальною – в розмові з 
недругом; чи частиною вияву 
почуттів. Ця риса може стати 
ще й тривалою темою для спіл
кування. І тоді цей добровіль
ний вибір стає пересторогою 
для повної довіри. Особливо 
якщо ця відвертість така вже 
солодка й позитивна… Розмова 
втрачає невимушеність і спон
танність. Надмірна відвертість 
точно не для мене. Не факт, що 
це щирість і правда. А може, це 
лише роздуми вголос або один 
із козирів у рукаві, яким зав-
жди можна махнути в момент 
відсутності слів. А часом твоя 
ж відвертість тебе й убиває… А 
отже, її межа розділяє те, яким 
ти є і яким хочеш бути.  

КРАЇНА НАЦМЕНІЯ
Коли літня пані підійшла до бю
вета, я наповнював першу пляш-
 ку. «А не тяжело будет? – спи
тала вона. – Четыре бутылки по 
шесть литров, это же почти 25 
кило!» З усією можливою пова
гою до екс-учителів математики 
я відповів: «Сам більше важу, але 
ж себе ношу». – «А вы из Львова?» 
«О, Боже!» – подумав я, звично 
(і чесно) відповідаючи: «З Рос
товської області». – «Земляк! – 
раптом зраділа старенька. – Я из 
Минвод… (пауза). Вот у нас там и 
хохлы жили, и русские, и чечен-
 цы даже – и никакого национа
лизма не было!.. (пауза). Зачем 
же вы на этом мерзком языке 
разговариваете?..» Що я міг від
повісти? «Нехай щастить», – ска
зав я, хапаючи неважкі пляшки. 
«И вам всего хорошего», – пого
дилась бабуся. Очевидно, її ден-
 на норма боротьби з націоналіз
мом була вже виконана. 

Андрій
Дуда

ПРО ІДЕАЛИ
Після 2004 року з’явилися ти
сячі «ветеранів», які верши
ною свого героїзму вважали 
те, що «стояли на Майдані». Я 
там був усі дні, але мені не
зручно цим пишатися. Це той 
сором, про який мені якось 
розказував дисидент Микола 
Горбаль. Коли він, уперше за
суджений на п’ять років, при
був на зону, то йому було 
дуже ніяково. Всі політв’язні-
україн  ці «мотали» терміни по 
10, 15, 25, а в нього лише «п’я-
тірка»… Кілька світлих, під
несених тижнів Майдану – не 
героїзм, це свято життя. А для 
звання героя треба було пар
тизанити кілька років, а по
тім підірватися на гранаті чи 
пройти 20 років каторги. З 
ідеалами в серці. 

ЕКЛЕКТИКА
В українському повсякденні за
кріпилися феєрична еклектика 
звичаїв і манер. Маятник хита
ється від дикунства до вишука
ності в темпі запилюженої київ
ської маршрутки, що застрягла в 
заторі. З одного боку, в нас умі
ють поступатися місцем у тран
спорті з європейською частотою 
та обумовленістю. З другого – 
певний клас українських джен
тельменів привселюдно харкає 
на землю-годувальницю за спи
нами перехожих по кілька разів. 
І такого явища ніде в світі не по
бачити просто так, навіть у дрі
мучій тайзі. За однією з пошире
них версій, спльовувати на 
землю українців навчили біль
шовики. А хто тоді навчив по
ступатися місцем? Ніхто. Зна
чить це генетика. 

З ТУРБОТОЮ?
Старенька сусідка попросила 
купити ліки. Раділа сертифі
кату Першої національної соці
альної програми «З турботою 
про співвітчизника». На бланку – 
назви ліків і пояснення, що 60 
пігулок тобі продають за повну 
ціну, 20 – за одну копійку, та 
дов гий список аптек Києва, які 
долучилися до програми. Піш-
 ла я до найближчої, але там за
пропонували повністю опла
тити всі 80 пігулок, пояснивши, 
що напис на упаковці «Реко
мендована ціна 1 коп.» означає 
лише побажання, а не примус. 
На запитання, в чому ж тоді по
лягає їхня участь у програмі, 
розвели руками. Зайшла ще у 
три аптеки зі списку – та сама 
ситуація. Купила ліки за повну 
ціну, сусідці не зізналася.  

Олена  
Чекан

66|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 48 (213) 25. 11. – 1.12.2011

НАШ ТИЖДЕНЬ| 





Світ
у 2012

За ліцензією The Economis  t Group

Очікуйте у грудні

Український випуск

Передплачуй «Український тиждень» – отримуй у січні «Світ у 2012»
Акція триває до 30.12.2011 р.


	ОБКЛАДИНКА
	ЗМІСТ
	НА ЧАСІ
	ФОТО ТИЖНЯ
	Влада пустилась берега
	«Йолка-палка» та  кийки
	Опортуністи
	Торжестводругор ядності

	ВПРИТУЛ
	Превентивні заходи
	Швидкі й повільні зміни
	Зайві руки
	Ми пиляли апельсин
	Дилема духівництва
	Усі проти Башара Асада
	Глобальна відповідальність
	Той, хто платить за бідних…
	Запрошення в Азіопу

	МИ
	Люди натовпу
	Кривавий Базар
	Така важка памя’ть

	НАВІГАТОР
	Мандрівники в минуле
	Бо такий
	Німі діалоги із сучасністю
	Ставка на культуру
	Відгуки/анонси
	Тріада ТЮРИНГІЇ

	НАШ ТИЖДЕНЬ



