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Вже у продажу

Запитуйте «Світ у 2012» в місцях продажу преси 
та мережі Книгарень «Є»



ЗНАЙОМТЕСЯ: 
ГРАБІЖНИК БАНКУ

ВЗЯТИ БАНК.
СТАТИСТИКА ІНЦИДЕНТІВ 
У ФІНУСТАНОВАХ■ВІК: 30–49 років

■СТАТЬ: чоловіча

■ПОХОДЖЕННЯ: зазвичай 
із бідної неблагополучної 
родини

■РІД ЗАНЯТЬ: безробітний 
або технічний працівник. 
Характерні великі проміжки 
в трудовій діяльності, 
що й зумовлює брак коштів

■ОСВІТА: середня спеціальна

■СІМ’Я: 70% неодружені 
або розлучені – немає моральних 
запобіжників, що полягають 
у турботі про близьких

■СУДИМОСТІ: одна або кілька

■ВІДХИЛЕННЯ: наркоманія, 
алкоголізм, лудоманія 
(схильність до азартних ігор)

■ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ: хист 
до підприємництва, авантюризм, 
зрідка лідерські якості

■НАПАДИ 
(УСЬОГО – 286)

За даними кримінологічних досліджень 
Академ� МВС України

За даними ДСО МВС України

2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011

9
21

44

46 46 31

■КРАДІЖКИ 
(УСЬОГО – 157)

2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011

7 4
26 21 30 20 49

■СПРОБИ ПРОНИКНЕННЯ 
(УСЬОГО – 57)

2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011

4 4 4 5
15

9
16

■ХУЛІГАНСЬКІ ДІЇ
(УСЬОГО – 125)

2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011

1 5
16 45 28 30

■ШАХРАЙСТВО
(УСЬОГО – 67)

2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011

1 4
11

23 18 10

■ПОЖЕЖА/ПІДПАЛ
(УСЬОГО – 9/3)

■УСЬОГО ІНЦИДЕНТІВ (за 2005 – 2011 роки) – 712

1/0 2/2 4/1 2/0

■ЗНАЙДЕНО ПІДОЗРІЛІ ПРЕДМЕТИ
(УСЬОГО – 8)
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Атракціон дохідності
Чи свідчить депозитна 
щедрість банків про 
погіршення ситуації  
у фінансовому секторі

Нас було 52 млн
Куди поділись  
6 000 000

Перервана нитка традиції
Історії талановитих 
київських архітекторів, які 
під тиском більшовизму 
або емігрували, або 
мусили творити покручі

Як Лютер став відомим
За п’ять століть до 
Facebook та Арабської 
весни соціальні мас-
медіа допомогли 
викликати Реформацію

Леонідас 
Донскіс 
про м’який 
тоталітаризм

3230

13 14

52

4441 42

Недужа країна
Науковець Ірина Курило 
про стереотипи та 
актуальні проблеми, 
пов’язані зі змінами 
чисельності й структури 
населення

Демографічний 
донор
Чому така 
категорія, як 
«російськомовний 
українець», лише 
тимчасове явище

Країні потрібні...
Як вирішити 
демографічну 
проблему

Ва-банк
Чому минулий 
рік став 
«чорним» для 
фінустанов

Кримінальне чтиво
Валентина Теличенко про 
те, чому згідно з нинішнім 
Кримінальним кодексом 
можна порушити справи за 
фактом протекціонізму чи не 
проти всіх наших політиків

20

26

22 24

10

64

Експрес у пастку 
Політичний новий 
рік розпочався 
із загострення 
проблем, якими 
завершився старий

Фото тижня
Рік почався 
з «Дакара»

Чи переживе  
Ірак 2012 рік?
Після виведення 
американських 
військ країна може 
просто розпастися 
на три частини

Бунтарська доба
Автор книжки «Обурюйтеся!» 
Стефан Ессель про те, 
чому вона розпродається 
мільйонними накладами і 
надихає на протестні акції 
молодь цілого світу

Побороти 
Вікторові 
вади
Як руйнуються 
демократичні 
норми в 
Угорщині34 3836

Що посіяли…
Чому 2012 рік 
буде дуже важким 
для світової 
економіки і як 
цього можна 
уникнути

Ігор Лосєв про 
противсіхів як 
кадровий резерв 
влади
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під рубрикою «Трибуна» та на сірому тлі, 

публікуються на комерційній основі

8

Україна-2011 
у цифрах

політика

економіка

тема номера

Збудження чи пробудження?
Чи означають масові протести 
російських «декабристів» 
у Росії перезавантаження 
розколотого соціуму

54 60

Олів’є другої свіжості
Чому менеджери 
телеканалів вирішили, 
що українці на Новий рік 
проковтнуть усе, що їм 
дадуть під шампанське 

Мій друг електромобіль
Які інновації принесе 
в автосвіт ера 
електромобілів, настання 
котрої передбачають  
уже за кілька років

навігатор

світ

суспільство

ми
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Рік почався з «Дакара»
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Рік почався з «Дакара» 33
-тє з моменту заснування і 4-те поспіль не 
в Африці, а в Південній Америці, цього-
річне ралі стартувало в перший день 
2012-го і триватиме до 15 січня. Маршрут 

охоплює три країни: Аргентину – Чилі – Перу. Більша 
частина небезпечної траси вже позаду. Не обійшлося 
цьогоріч без трагічних інцидентів: на другий день пе-
регонів загинув аргентинський мотоцикліст Хорхе 
Мартінес Боеро.
У різних категоріях (мотоцикли, позашляховики, ван-
тажівки) лідирують здебільшого європейські гонщики. 
Українська команда, що не полишає амбіцій потра-
пити до десятки лідерів, у загальному заліку наразі по-
сідає 25-те місце.

Фото: rEutErS
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Тиждень 
в історії

Верховна Рада 
затвердила музичну 
редакцію Державного 
гімну України авторства 
Михайла Вербицького

Народився Левко 
Мацієвич, інженер-
конструктор, 
винахідник, перший 
український авіатор

Після 500 років 
перерви стяг 
«п’яти хрестів» 
став державним 
прапором Грузії

13 січня 1877 року 14 січня 2004 року 15 січня 1992 року

Прем’єр Ямайки Порша 
Сімпсон Міллер заявила, 
що хоче зробити країну 
республікою і вивести з-під 
опіки британської корони

Підозрюваного у смерті 
студента Ігоря Індила 
дільничного Сергія 
Приходька засуджено до 
п’яти років умовно

Суд заборонив 
прихильникам 
Тимошенко пікетувати 
Качанівську колонію

5 січня 6 січня 7 січня

П
олітичний новий рік розпочався із заго
стрення проблем, якими завершився ста
рий. Ситуація навколо утримання під вар
тою Юлії Тимошенко дедалі більше нага

дує сюжет поганої мелодрами, у якій актори, при
значені на роль «негідників», старанно виконують 
свої партії. За твердженням Олександра Турчи
нова, Тимошенко довели (зокрема, «невідомими 
ліками») до того, що вона надовго знепритомніла. 

Влада прикривається свідченнями мобілізованих 
світил від МОЗ і скаржиться, що ув’язнена то кров 
не хоче здавати, то ще якісь процедури проходити. 
Чому при цьому не можна допустити до неї неза
лежної комісії – невідомо. Закрадається підозра, 
що не все так однозначно зі станом ув’язненої, як 
пишеться в офіційних звітах.
Така підозра, ймовірно, виникає не лише в україн
ських, а й в іноземних спостерігачів. Наприклад, 

Експрес у пастку

Автор:
Ростислав 
Павленко

Олександр 
Тимошенко обіцяє 
забезпечити дружині 
активну підтримку 
з-за кордону

на часі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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У Відні 
відкрито 
Український 
вільний 
університет

Народився Ярослав 
Стецько, діяч ОУН, 
прем’єр-міністр 
Української Держави 
(1941)

Чеський студент Ян Палах 
на знак протесту проти 
радянської інтервенції в 
Чехословаччину здійснив 
акт самоспалення

16 січня 1969 року 17 січня 1921 року 18 січня 1942 року 19 січня 1912 року

Початок примусового 
вивезення населення 
України на роботи 
в Німеччину 
(«остарбайтери»)

Теракт у Багдаді: 
убито щонайменше 
15 шиїтських 
прочан

Чергові сутички в Сирії – 
11 загиблих. Башар Асад 
укотре заявив, що не від-
мовиться від влади

На перших праймериз 
кандидатів у 
президенти США від 
республіканців переміг 
Мітт Ромні

8 січня 9 січня 10 січня
Порушено 
кримінальну справу 
проти екс-голови 
Харківської ОДА 
Арсена Авакова

11 січня

ф
о

т
о

: у
н

іа
н

Назад у минуле
Напередодні новорічних свят Віктор Янукович поставив низку під
писів під символічними документами, зміст яких можна звести до 
однієї фрази: «повернути все назад». 30 грудня президент своїм 
указом скасував окреме свято День Свободи, яке відзначали в річ
ницю Помаранчевої революції. Формальним приводом стало його 
об’єднання з Днем Соборності, який вшановують 22 січня. Воче
видь, це є спробою викреслити, принаймні з календаря офіційних 
заходів, неприємні спогади про перерваний у 2004-му шлях до 
влади. Натомість реверансом у бік «общей истории» стало скасу
вання указу Ющенка про окреме відзначення Дня флоту України 
(перша неділя липня) – відтепер українські моряки святкувати
муть спільно з ВМФ РФ. Іншим кроком назустріч Кремлю стало 
підписання змін до Закону «Про увічнення Перемоги у Великій 
Віт  чизняній війні 1941–1945 років», якими передбачається без
платний показ українськими кінотеатрами фільмів відповідної те
матики. Тим само забезпечено потужний потік міфології «спільної 
переможної війни» через пропагандистські стрічки сучасного ро
сійського виробництва. 

Тадіч не здав Косова
Сербія відмовилася поступитися своєю історичною територією за
ради європейської перспективи. 7 січня під час візиту до православ
ного монастиря Дечані в західній частині Косова її президент Боріс 
Тадіч заявив, що в жодному разі не погодиться в обмін на членство 
країни в Європейському Союзі визнати незалежність краю. Він не 
захотів ліквідувати сербські інститути в населених сербами його 
північних районах і закликав місцевих сербів не здаватися й бе
регти свою церкву, віру та національну самобутність. Держава по
дала заявку на вступ до ЄС у грудні 2009 року й відтоді намагалася 
виконувати вимоги Брюсселя. Зокрема, були заарештовані та  
видані Міжнародному 
три  буналу в Гаазі ліде-
 ри боснійських та хор
ватських сербів, яких 
звинувачують у воєн
них злочинах. Однак 
влітку минулого року 
ситуація в Північному 
Косові загострилася, і 
наприкінці року Євро
союз відклав розгляд 
сербської заявки на кан-   
дидатство до березня 
2012-го.

рішення чеської влади про надання притулку чо
ловікові Тимошенко (щоб не дозволити тиснути 
на неї, як пояснив він сам), ймовірно, спирається 
саме на оцінку ситуації в Україні. І реальності за
грози для опозиційних політиків та членів їхніх 
сімей. За конвенціями, відповідно до яких нада
ється притулок, таке рішення може прийматися в 
разі наявності обґрунтованих побоювань щодо за
грози життю чи свободам людини через її полі
тичні, релігійні чи наукові погляди. Тож рішення 
Праги, вочевидь, добре демонструє оцінку подій в 
Україні державами ЄС – навіть тими, які дружньо 
налаштовані до Києва й активно сприяють його 
інтеграції до Євросоюзу. 

          Прогресу в євроінтеграції, схоже, за нинішньої 
влади Україні не бачити. І річ не в «підступах во
рогів», а в тому, як наполегливо влада своїми ді
ями доводить правдивість закидів, які тиражують 
за кордоном емісари «Батьківщини». Чи конче 
було потрібно зносити намети протестувальників 
під колонією, в якій утримують Тимошенко? 
Звідки такий страх? Із чим пов’язане настільки 
«вчасне» порушення справи щодо зловживань у 
Харківській облдержадміністрації, яку називають 
справою проти очільника харківської «Батьків
щини», екс-голови ОДА Арсена Авакова? Ці та інші 
епізоди, з яких складається поведінка української 
влади, цинічні заяви посадовців, демонстративна 
безкарність і безпардонність багатьох із них зво
дять нанівець будь-які шанси України бути почу
тою цивілізованим світом. А ця увага, однак, кра
їні зараз аж ніяк не зайва. Прогнозовано зайшли в 
глухий кут газові переговори. Будь-яку ціну, за 
якою можновладці в Києві готові здати ГТС, у Мо
скві називають завищеною. Тільки-но українська 
сторона заговорила про зменшення закупівлі бла
китного палива, в Білокам’яній здійнялася фор
мена істерика. Мільярдів, які можна буде виру
чити з обміну ГТС на «знижку на газ», якими наше 
керівництво, мабуть, планувало оплатити подачки 
виборцям перед голосуванням восени, найпев
ніше, не буде. І влада, яка не може відмовитися від 
бажання знову й знову самостверджуватися за ра
хунок опонентів та власних громадян узагалі, опи
ниться сам на сам із дедалі агресивнішою пози
цією Росії, холодною байдужістю Заходу і, зре
штою, гнівом тих-таки громадян. Це буде пізніше, 
але, як стає дедалі очевидніше, таки буде. І звину
вачувати в цьому українські можновладці можуть 
лише самих себе.

тЕнДЕнЦіЇ тижня|на часі



17 потягів 10 млн грн171 громадянин України
отримав притулок у Чехії за роки неза-
лежності

курсуватимуть між Україною та Поль-
щею під час Євро-2012. Вони перевози-
тимуть 9 тис. пасажирів щодня

розікрали на Львівщині під час 
підготовки до Чемпіонату Європи 
з футболу. Обласна прокуратура 
порушила три кримінальні справи 

ОЛЕКСАНДР ЛУК’ЯНЧЕНКО
вступився за президента
«Я не думаю, що етично зроби-
ли ті люди, якщо їх 
так можна назва-
ти... які забризкали 
[...] портрети прези-
дента. Це зневага до 
своєї держави», – 
переконаний мер 
Донецька.

РіНАТ АХМЕТОВ
пішов у тренери
Доки травмований у 
ДТП тренер доне-
цького «Шахтаря» 
перебуває на лікар-
няному, сам госпо-
дар клубу готовий 
бути в.о. голов-
ного тренера ко-
манди.

КіМ ЧЕН ИН
здобув диво-титул
Новоспеченого ліде-
ра КНДР придворна 
пропаганда назвала 
«найгеніальнішим 
генієм».

МіКОЛАй ПШИБИЛ
ледь не застрелився
Польський військовий прокурор, 
якого звинувачують у те-
лефонному прослу-
ховуванні журналіс-
тів, що розслідува-
ли смоленську ка-
тастрофу, вчинив 
спробу самогуб-
ства.

5 ОБЛИЧ

ҐЄННАДій ОНіщЄНКО
образив українських колег
Головний санлікар РФ 
розкритикував укра-
їнську реформу 
Держветфітослужби, 
зазначивши, що в 
нашій державі, мов-
ляв, людей не відріз-
няють від тварин.
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$10 млн $90 тис.100 млн християн
зазнають утисків через релігійні пере-
конання. Дані Міжнародної організації 
допомоги переслідуваним християнам 
Open Doors

«інвестував» російський олігарх грузин-
ського походження Бідзіна іванішвілі в 
антипрезидентську партію. Дані Контр-
ольної комісії Грузії

зібрали білоруські правозахисники 
для допомоги політв’язневі Алєсю 
Бяляцкому, якому, окрім ув’язнення, 
присудили ще й чимале стягнення
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Н
априкінці року стало ві
домо, що інтереси екс-
прем’єрки в Європей
ському суді з прав лю

дини представлятимуть адво
кати Валентина Теличенко і 
Сергій Власенко. 

Справу «Тимошенко проти 
України» прийнято до розгляду 
в пріоритетному порядку, зважа
ючи на серйозний характер вису
нутих звинувачень: незаконність 
прийняття рішення про підпи
сання газових угод 2009-го. У 
скарзі Юлії Володимирівни, по
даній її захисниками 10 серпня 
2011 року, вказується про полі
тично вмотивоване пересліду
вання екс-прем’єр-міністра. Пра
возахисник Валентина Тели
ченко в інтерв’ю Тижню про-    
аналізувала суперечливість ро
зуміння чинним законодавством 
поняття зловживання владою та 
прокоментувала вимоги Парла
ментської асамблеї Ради Європи 
щодо вдосконалення українсь -
кого Кримінального кодексу.

У. Т.: Виступаючи в Страсбурзі пе-
ред депутатами Моніторинго-
вого комітету ПАРЄ, український 
міністр юстиції Олександр Лав-
ринович казав, що ст. 364 Кримі-
нального кодексу України (зло-
вживання владою) та ст. 365 (пе-
ревищення повноважень), за 
якою було засуджено Юлію Ти -
мошенко, ніякі не сталінські й 
що з’явилися вони буцімто лише 
в 2001 році. Але ж ці твердження 
не відповідають дійсності, відтак 
скидаються на маніпуляції?   

– Зловживання та переви
щення влади і службових повно
важень вважається в Україні 
злочином здавна. Криміналь
ний кодекс, який діяв з 1960 до 
2001 року, містив ст. 165 (зло
вживання владою або посадо
вим становищем) та ст. 166 (пе
ревищення влади або посадових 
повноважень). Максимальним 
по  каранням за зловживання 
було визначено 8 років позбав
лення волі з конфіскацією май-
 на, а за перевищення влади, яке 

Спілкувалася  
Алла 

Лазарева

призвело до тяжких наслідків, – 
12 років.

Новий Кримінальний кодекс, 
який діє з 1 вересня 2001-го, скопі
ював їх по суті (тепер це відпо
відно ст. 364 і 365) і дещо зменшив 
максимальне покарання. За зло
вживання маємо 6 років позбав
лення волі замість 8, а за переви
щення – 10 років замість колиш
ніх 12. Таким чином, спостеріга
ємо тенденцію до пом’як  шення 
покарання.

У. Т.: Проект резолюції ПАРЄ по 
Україні, який обговорюватимуть 
у Страсбурзі 26 січня, пропонує 
декриміналізувати обидві ці 
статті. Наскільки, на вашу думку, 
такий крок був би доцільним?

– Декриміналізація статті 
означає визнання, що дії, перед
бачені нею, більше не вважа
ються злочином. Декриміналі
зувати – вилучити законом 
України відповідну статтю чи її 
частину з Кримінального ко
дексу. Так свого часу сталося, 

Кримінальне 
чтиво
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БЕЗ ПУБЛіЧНОї ДИСКУСії 
СУСПіЛьСТВО 
ДЕКРИМіНАЛіЗАЦіЮ 
НЕ ПРИйМЕ

приміром, зі статтями про на
клеп, про спекуляцію тощо. Усі, 
хто був засуджений за декримі
налізованою статтею, дістають 
право на звільнення від подаль
шого відбування покарання, яке 
призначене за нею. Такі особи 
мають бути виправдані судом.

Я переконана, що доціль
ність декриміналізації слід ши
роко публічно обговорювати. 
Незалежно від того, що саме ви
рішить парламент, суспільство 
не сприйме рішення, якщо не 
розумітиме його.  

У. Т.: У чому полягає юридична 
суть такого поняття, як зловжи-
вання владою?

– Стаття 364 визначає зло
вживання як «умисне, з корис
ливих мотивів чи в інших осо
бистих інтересах або в інтересах 
третіх осіб використання служ
бовою особою влади чи службо
вого становища всупереч інтере
сам служби». Простіше кажучи, 
вона стосується будь-яких дій 

службових та посадових осіб, 
якщо вони вчинені задля матері
альної або нематеріальної ви
годи, крім зарплати та законної 
премії. Ключовою є наявність ко
ристі. Нематеріальна вигода – це, 
наприклад, поліпшення репута
ції (особистої чи партійної, якоїсь 
іншої), іміджу, приховування 
власної некомпетентності, кар’є -
ризм, протекціонізм...

У. Т.: Але як у судовій інстанції в 
принципі можна довести зло-
вживання з метою поліпшення 
репутації?

– У 1996 році Євгена Марчука 
відправили у відставку з посади 
керівника уряду «за формування 
власного політичного іміджу». А 
може, треба було притягти його 
до кримінальної відповідаль
ності? Де межа між власним по
літичним іміджем та іміджем ке
рівника уряду чи держави зага
лом? Чи так уже й погано дбати 
про власний імідж? А хто винен, 
якщо на посаді недостатньо ком
петентна особа? Чим відрізня
ється приховування власної не
компетентності від творення імі
джу? Де межа між командною 
роботою та протекціонізмом? 
Може, слід порушити кримі
нальні справи за фактом протек
ціонізму дітям та іншим родичам 
майже проти всіх українських 
політиків, починаючи з Віктора 
Януковича? Я поділяю загальне 
негативне ставлення суспільства 
до цих явищ. Проте якщо відійти 
від емоцій, то все ж слід визнати, 
що непрофесійність чи кар’єризм 
не повинні вважатися злочином. 
Зловживання – злочин умисний, 

його кваліфікуючою ознакою му
сить бути не завдана шкода, а на
явність матеріальної вигоди.

У. Т.: Тобто має бути свідомий 
умисел, коли людина добре знає, 
що її дії призведуть до суспільної 
шкоди, але, попри це, реалізує 
свої наміри? Так принаймні напи-
сано у французькому праві.

– Саме так. Але в ст. 365 Кри
мінального кодексу України, яка 
встановлює відповідальність за 
перевищення вла  ди, незрозу

міло, що в цьому випадку є умис
лом. Перевищення влади або 
службових повноважень вона ви
значає як «умисне вчинення 
службовою особою дій, які явно 
виходять за межі наданих їй прав 
чи повноважень, якщо вони за
вдали істотної шкоди охороню
ваним законом правам, інтере
сам окремих громадян, держав
ним чи громадським інтересам, 
інтересам юридичних осіб». 

У цій статті українського ко
дексу не йдеться про особисту ко
ристь – ні про матеріальну, ні 
про нематеріальну. В усьому світі 
критерієм визначення корупції є 
саме отримання користі. Переви
щення влади чи службових пов -
новажень, навіть якщо воно при
звело до тяжких наслідків, але не 
було вчинене задля наживи, кри
мінальним злочином у західних 
демократіях не вважається. Як -
що внаслідок нього було завдано 
майнової шкоди, то настає ци -
вільно-правова відповідальність, 
а не кримінальна. 

Отже, ч. 1 і 3 ст. 365 слід ви
ключити з кодексу і в такий спо
сіб декриміналізувати відповідні 
дії. Частину 2 цієї статті, яка пе
редбачає кримінальну відпові
дальність за перевищення влади 
чи службових повноважень, як -
що воно супроводжувалося на
сильством або застосуванням 
зброї, треба залишити. 

У. Т.: Які аргументи є в тих прав-
ників, які пропонують декримі-
налізувати і ст. 364 кодексу?

 – Стаття 364 є дуже загаль
ною. Це цілком слушно заува
жено в проекті резолюції ПАРЄ. 
Є в Кримінальному кодексі 
України, так би мовити, спеці
альні статті: 191 – привласнення, 
розтрата майна або заволодін-   
ня ним шляхом зловживання 
службовим становищем; 368 – 
одержання хабара, вона стосу
ється лише службових осіб; 
233 – незаконна приватизація 
державного, комунального май-
 на. Ці злочини можна скоїти, 
лише зловживаючи владою або 
перевищивши службові повно
важення. Співіснування загаль
ної статті та спеціалізованих дає 
змогу маніпулювати обвинува
ченням і зменшує передбачува
ність кримінального закону. 

Закон повинен бути таким, 
щоб прокурор не мав вибору – 
кваліфікувати дії за ст. 191 чи за 
ст. 365. Щоб суд не мусив оціню

Кримінальне 
чтиво
Валентина Теличенко: 

«Згідно з нинішнім 
Кримінальним кодексом 
слід порушити справи за 

фактом протекціонізму чи 
не проти всіх наших 

політиків»
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вати імідж політика, бо це не 
його робота. 

Слід пам’ятати, що вилучен-
 ня конкретної статті з КК 
необов’язково означає, що певні 
дії перестали бути суспільно не
безпечними. Український кри
мінальний закон не є доскона
лим. Скасування перших двох 
частин ст. 364 не виправдає зло
вживання, а лише усуне правову 
колізію, яка є сьогодні в кодексі. 

У. Т.: Отже, як би ви сформулю-
вали вимоги до української 
влади, якби мали повнова-
ження пропонувати поправки 
до резолюції ПАРЄ? 

– Перші дві частини ст. 364 
треба вивести з Кримінального 
кодексу, щоб уникнути варіатив
ності закону. Водночас слід до
дати до документа визначення 
зловживання, зафіксувавши йо -
го ознаки: умисел та корисливу 
мету. Встановити особливий по
рядок перегляду раніше винесе
них вироків за ст. 364, бо її нова 
редакція потрібна лише, щоб 
усунути правову колізію.

Частини 1 та 3 ст. 365 із ко
дексу потрібно вилучити. Відре
дагувати ч. 2, у якій ідеться про 
насилля та застосування зброї. 

У. Т.: Наскільки адекватно було 
застосовано статті про зловжи-
вання владою та перевищення 
повноважень у справі Юлії Ти -
мошенко?

– Вироком, який хоч і набрав 
уже законної сили, але ще не 
пройшов випробування касацій
ним судом, Юлія Тимошенко ви
знана винною в перевищенні 
влади. За висновком суду, воно 
полягало в тому, що екс-прем’єрка 
дала вказівку керівникові дер
жавного підприємства НАК «На
фтогаз України» підписати газову 
угоду з ВАТ «Газпром» (Російська 
Федерація). Державне обвинува
чення не вказувало і відповідно 
суд не встановив жодної особистої 
користі, яку отримала б Юлія Во
лодимирівна від цієї угоди. Саме 
ця обставина – відсутність влас
ної вигоди – і є ключовою для 
того, щоб Європа не вбачала в 
діях Тимошенко складу злочину. 

Слід також зазначити, що у 
справі Тимошенко суд зробив не
правильний, на мою думку, ви
сновок про те, що вказівка очіль
никові Нафтогазу, дана через мі
ністра палива та енергетики, ви
ходила за межі повноважень 

гла    ви уряду. Параграф 9 п. 2 Ре
гламенту Кабміну України пе
редбачає право прем’єр-міністра 
давати доручення членам уряду, 
керівникам інших центральних 
органів виконавчої влади, які 
обов’язкові до виконання зазна
ченими посадовими особами. І 
це в той час, коли в ст. 365 ідеться 
про дії, що «явно виходять за 
межі» наданих повноважень. У 
матеріалах справи є висновок мі
ністра юстиції Олександра Лав
риновича і тодішнього генераль
ного прокурора Олександра Мед
ведька про те, що Юлія Тимо
шенко не вийшла за межі повно
важень керівника уряду. 

Зрештою, у справі екс-
прем’єрки суди допустили ба
гато порушень. Судді часто ви

являли упередженість і не  об’єк -
тивність. Усе це вже є предме
том розгляду в Європейському 
суді з прав людини.

У. Т.: Юрія Луценка також зви-
нуватили в перевищенні повно-
важень? Наскільки обґрунто-
ване його звинувачення?

 – У Юрія Луценка обвинува
чення має складніший вигляд. 
Йому інкриміновано зловжи
вання владою: йдеться про бу

цімто незаконну вказівку вести 
зовнішнє спостереження за ко
лишнім водієм Володимира Са
цюка, підозрюваного в причет
ності до отруєння Віктора Ющен-
 ка. Перевищення влади закида
ють у зв’язку з тим, що колишній 
міністр внутрішніх справ давав 
вказівки про святкування Дня 
міліції в 2008 та 2009 роках. Та
кож Луценка звинувачено в роз
траті майна (ст. 191 КК України), 
яке сталося внаслідок того, що за 
його приписом було прийнято на 
роботу його помічника та водія, 
котрому згодом держава надала 
квартиру. 

Оскільки судового вердикту 
ще немає, я утримаюся від де
тального аналізу обвинувачення, 
зазначивши лише, що мотив зло
вживання та перевищення – це, 
по-суті, кар’єризм та поліпшення 
іміджу міністра. Коментарі зайві.  

У. Т.: Наскільки часто, до цих 
двох резонансних звинувачень, 
статті 364 та 365 використову-
валися в Україні з політичною 
метою? Наскільки те, що ми 
нині спостерігаємо в процесах 
Тимошенко, Луценка, іващен-
 ка та інших членів попе  ред -
нього уряду, є правилом для 
українського судочинства? 

– Мені не відомі інші при
клади, крім тих, які ви називаєте. 
Боротьба з політичними опонен
тами, використовуючи контро
льоване «правосуддя», – винахід 
нинішньої влади. Якщо проана
лізувати судову практику застосу
вання статей про зловживання та 
перевищення, то чітко видно, що, 
за дуже поодинокими винятками, 
призначене покарання було не 
тяжчим ніж п’ять років позбав
лення волі та умовним. Тобто за
суджені звільнялися від нього, 
якщо вони не скоять нового зло
чину впродовж іспитового строку. 
Суди завжди були дуже поблаж
ливими під час винесення вер
диктів за цими статтями. 

Вирішення проблеми застосу
вання статей Кримінального ко
дексу про зловживання та пере
вищення є лише одним із необ
хідних кроків у сфері правосуддя 
в нашій країні. Крім того, надзви
чайно гостро стоїть проб  лема не
залежності суду. Ос  танній рік на
очно продемонстрував це. Дер
жави без системи правосуддя не 
буває. Ми ризикуємо не лише 
своєю європейською перспекти
вою, а й майбутнім загалом. 

СУДИ НЕ МУСЯТь ОЦіНЮВАТИ 
іМіДЖ ПОЛіТИКА

26 січня ПАРЄ 
може ухвалити 
резолюцію 
щодо України, 
запропонував  - 
ши їй декримі -
налізувати 
статті про 
зловживання 
владою та 
перевищення 
повноважень
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Кадровий резерв влади

С
ьогодні цікаво спостерігати політично-
психологічну еволюцію людей, що, позиці
онуючи себе як демократів та українських 
патріотів, об’єктивно сприяли встанов

ленню нинішньої влади, яку аж ніяк не можна 
запідозрити в наявності таких чеснот.
Звісно, йдеться про сумнозвісних «противсіхів». 
Без них, без їхньої допомоги у формі обструкції 
Тимошенко на виборах 2010 року Віктор Януко
вич програв би. Це, сказати б, медичний факт. 
«Противсіхи», незважаючи на патологічну, а ча
сом навіть талановиту демагогію, що рясніє пе
ресмикуваннями та яскравими алогізмами, не 
можуть цього (бодай у глибині їхніх душ) не ро
зуміти. І тому мають доволі обмежений мораль
ний вибір: або покаятися і взяти на себе частку 
провини за дії нинішньої верхівки (якій вони 
таки сприяли), або оскаженіло, агресивно ви
правдовувати свій вчинок, шукаючи дедалі 
більше нових псевдоаргументів на власний за
хист. Другий шлях має свою невблаганну, при
мусову логіку: той, хто сказав «а», вимушений 
сказати «б», хто зробив перший крок тими схо
дами, навряд чи зможе не зробити другого.
Спочатку ці люди відчайдушно обстоювали 
свою «рівновіддаленість» від Тимошенко і Яну
ковича, мовляв, ті діячі однаково (ну абсолютно 
однаково!) для них неприйнятні. Останнім ча
сом крига скресла і те, в 
чому їх цілком обґрунтовано 
підозрювали опоненти, ви
йшло назовні. «Противсіхи» 
почали публічно визнавати, 
що вони, так би мовити, не 
зовсім збалансовано «проти
всіхи». Виявилося, що один 
із двох фігурантів їм ближ
чий і рідніший, ніж друга. 
Спочатку в цьому зізналася 
відома письменниця, що вважає себе ідей
ним лідером «противсіхівського» руху, по
тім один із постійних колумністів на сайті 
«Української правди» в екстравагантно-анти
тимошенківській статті «Те, що німцю – Божа 
роса, українцю – у печінку коса» (мається на 
увазі зачіска екс-прем’єрки), а тепер уже і деякі 
колишні дисиденти, що претендують на роль 
морально-релігійних авторитетів, примудря
ються віднайти в діяльності Адміністрації Яну
ковича «очевидні позитиви» і чекають, що за
втра їх стане ще більше…
Це ще раз підтверджує думку про те, що 
«противсіхство» насправді є особливо лицемір
ною формою підтримки чинної влади, соро
м’язливою ідеологічною співпрацею з нею з 
боку певної частини української інтелігенції. 
Уже сказавши своє «б» і на відстані півкроку від 
наступної літери колаборантської абетки, вони 
геть забули свої гордовиті заяви про те, що 

«меншого зла не буває» (це «противсіхи» вже 
публічно заперечили), що «не хочуть бути фа
хівцями з різних сортів лайна» (а таки стали)…
Хочуть того «противсіхи» чи ні, але дедалі біль
 ше наближаються до влади, вступаючи в реаль
ний конфлікт із настроями абсолютної біль
шості українців. А це означає, що ризикують на
завжди втратити рештки своєї репутації й ото
тожнити себе з чинним режимом та його полі
тичною долею. В сучасному світі деспотичні ре
жими дуже рідко бувають довгожителями. І те, 
що комусь видається «тисячолітнім Рейхом», 
може виявитися зовсім не тисячолітнім. Цим аж 
ніяк не глибокодумним діячам просто нікуди 
подітися з їхньою позицією. Вони приречені 
стати кадровим резервом Януковича й пройти 
шлях Ганни Герман, Дарки Чепак і Владислава 
Каськіва. Зрозуміло, що всі вони виправдовува
тимуть такі кар’єри тільки «вищими національ
ними інтересами України». Як кажуть у мене на 
Півдні, «поганому виду нема стиду»…
Цікаво буде послухати оцінки цієї «противсіх
ської» громадськості, коли їхнє «менше зло» 
віддасть Кремлю українську газотранспортну 
систему. Напевно, знову скажуть, що «Тимо
шенко зробила б ще гірше», незважаючи на те 
що саме екс-прем’єрка домоглася ухвалення 
більшістю (400 з гаком) голосів у ВР закону про 

недопущення будь-яких ма
ніпуляцій з нашою ГТС. Усі 
реальні негативні дії чинної 
Адміністрації «противсіх
ство» нівелює вигадками 
про імовірні негативні дії 
можливого президента Тим
ошенко. Є підстави вважати, 
що цей сумнівний рух неми
нуче вироджуватиметься в 
таку собі ідейно-політичну 

секту, де символом віри стане ірраціо
нальна ненависть до екс-прем’єрки як само
виправдання власного колаборантства. А з 

Партією регіонів ця секта таки ж установить 
консенсус, який потроху формується вже те
пер. І підуть вони вервечкою на «государеву 
службу», і прийматимуть ордени, премії та де
шеву штучну славу за активну боротьбу проти 
єдиного реального на сьогодні (хоча й ув’яз
неного) опозиційного лідера, зовсім не однако
вого, попри численні вади, чого «противсіхи» з 
притаманною їм політичною сліпотою нездатні 
побачити. І тому, якщо ПР здасть Україну Мо
скві, секта знову волатиме, що Ти мошенко зро
била б іще гірше, хоча куди вже гірше… Най
ближчим часом треба чекати значного «проти
всіхівського» посилення влади Януковича, що 
дасть йому можливість косметично приховати 
найодіозніші риси своєї команди і стилю керу
вання. 

«ПРОТИВСіХСТВО» 
НАСПРАВДі Є 
ОСОБЛИВО 

ЛИЦЕМіРНОЮ 
ФОРМОЮ ПіДТРИМКИ 

ЧИННОї ВЛАДИ
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В
сеукраїнський перепис 
населення знову відкла
дено – цього разу, як обі
цяє соціальний віце-

прем’єр Сергій Тігіпко, до 2013 
року. Тим часом Україна втра
тила п’яте місце за кількістю 
жителів серед країн Європи 
(без урахування Росії і Туреч
чини) на користь Іспанії. У нас 

населення від 1990-го, за офі
ційними даними, зменшилося 
на 6,2 млн осіб (від 51,8 млн до 
45,6 млн), тоді як у зіставному 
за низкою параметрів королів
стві, навпаки, зросло на 8,5 млн 
(від 38,8 млн до 47,3 млн осіб).

ВАЖКИй СПАДОК
Демографічна криза, яка осо
бливо далася взнаки після здо
буття Україною незалежності, є 
закономірним наслідком роз

витку негативних тенденцій, 
що проявились у радянському 
минулому. Це стосується і по
стійного скорочення рівня на
роджуваності й тривалості 
життя, і зростання смертності, 
яке поєднувалося з посилен
ням процесу «старіння нації».

Якщо до початку комуніс
тичних соціально-економічних 
експериментів Україна виріз
нялася найбільшими в Європі 
темпами зростання населення, 
що забезпечувалося високим 
рівнем народжуваності, то 
друга чверть ХХ століття кар
динально змінила демогра
фічні тренди. Форсована інду
стріалізація, яка вимагала мак
симальної експлуатації робочої 
сили, а відтак мінімізації ви
трат на її відтворення, в Україні 
була поєднана із цілеспрямова
ним ударом по генофонду села 
під час Голодомору 1932–1933 
років, що унеможливив його 
повноцінну компенсаторну 
роль у демографічному балансі. 
Усе це доповнилося одними з 
найбільших у Європі втратами 
під час Другої світової війни. 
Відтак було спотворено не 
лише статево-віковий склад, а 
й мотивацію населення. Звіль
нене від «другої кріпаччини», 
якою з часів насильницької ко
лективізації початку 1930-х ро
ків була заборона залишати 
села без згоди місцевої влади, 
українське селянство масово 
утікало до промислових цен
трів, де не мало жодних умов 
для створення сім’ї, що й ка
зати про підтримання високого 
рівня народжуваності.

Уже в 1958–1959 роках су
марний коефіцієнт фертиль
ності на одну жінку дітород
ного віку в УРСР (2,3) був най
нижчим у Радянському Союзі, 
за винятком Латвії (1,94) та Ес
тонії (1,95). У 1970-х він опус
тився нижче рівня відтворення 
населення (2,05) і на 1990 рік 
погіршився до 1,84. Як наслідок 
– рівень народжуваності упав 
за період 1960–1990 років від 
2,05% до 1,27%. Відтак якщо 
1960-го в країні прийшло на 
світ 871 тис. дітей, то 1990-го – 
тільки 657 тис.

Зменшення темпів наро
джуваності було притаманне 
більшості розвинених держав, 
проте інші чинники демогра
фічної кризи – зростання по
казників смертності та скоро

Нас було
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чення тривалості життя – ви
різняли Україну й решту СРСР 
доби «розвиненого соціалізму». 
Якщо від 1860 до 1960 року в 
результаті розвитку медичної 
науки рівень смертності ста
більно нижчав (від 3,3% до 
0,69%), то в 1960–1990-му він 
знову піднявся майже вдвічі 
(від 0,69% до 1,21%). Середня 
тривалість життя українців 
скоротилася від 67,4 до 65,7 
року.

Поєднання цих тенденцій 
– зниження рівня народжува
ності та зростання смертності 
й зменшення тривалості життя 
– забезпечило мультипліка
ційний ефект. Унаслідок цього 
впродовж 1960–1980 років від
бувся справжній обвал при
родного приросту населення – 
його темп скоротився вчетверо 
(від 1,36% до 0,35%). У наступ
ному десятилітті ця тенденція 
поглибилася, і темп приросту 
населення зменшився уже в 
сім разів – від 0,35% у 1980-му 
до символічних 0,05% у 1990 
році.

А на початку 1990-х законо
мірний розвиток відповідного 
демографічного тренду, запо
чаткованого в радянський пе
ріод історії, призвів до скоро
чення чисельності населення 
(від -0,08% у 1991-му до -0,76% у 
2000–2002 роках).

ЗЛОЧИННА БЕЗДіЯЛьНіСТь
У незалежній Україні, попри 
декларативну увагу до демо
графічних проблем (у Концеп
ції національної безпеки їх ви
рішення розглянуто як один із 
пріоритетних напрямів), так і 
не було вжито відповідних 
ефективних заходів. Затяжна 
економічна криза 1990-х років 
призвела до критичного зни
ження рівня народжуваності: 
замість необхідних для зви
чайного відтворення насе
лення 22–24 дітей на 10 жінок 
реально приходили на світ 
лише 11 немовлят. Збільшува
лася частка однодітних і безді
тних родин. Своєю чергою, до 
успадкованих від радянських 
часів факторів зростання 
смертності населення дода
лися інфекційні та парази
тичні хвороби, туберкульоз, 
неприродні причини леталь
ного кінця. Особливою небез
пекою для генофонду нації 
стало різке погіршення стану 

здоров’я дітей і підлітків, коли 
тільки кожного четвертого-
п’ятого з них можна вважати 
цілком здоровим.

Спрацював і еміграційний 
чинник. Упродовж 1994–2004 
років, лише за офіційними да
ними, з країни виїхало на 1,22 

млн осіб більше, аніж прибуло 
до неї. Зі зрозумілих причин 
масштаби прихованої емігра
ції, насамперед заробітчан, не 
піддаються точному обра
хунку, але вже тепер можна 
стверджувати, що в разі, якщо 
більшість нинішніх гастрабай

Динаміка наявного населення (1913–2007 роки)
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Коефіцієнт народжуваності 
(дітей на тисячу осіб)
Коефіцієнт смертності 
(осіб на 1000 українців)

1960           1980                     1990           2000                    2009           2010

Природний приріст 
(осіб на 1000 українців)
Кількість народжених, 
тис.

+13,6 +3,5 +0,5 – 7,6 – 4,2 – 4,4

20,5
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12,7
12,1

7,8

15,4

11,1 10,8

15,215,3

11,4

6,9

870,6
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385,1

512,5 497,7

740,6
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РОДОМ З СРСР. Негативні демографічні тенденції зародилися 
в радянському минулому, а в незалежній Україні увиразнились
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в Україні, серед 
усього населення
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терів не повернуться на Бать
ківщину, то від населення 
України можна автоматично 
відмінусувати принаймні 2–3 
млн. Щоправда, так само неві
домою залишається точна чи
сельність нелегальних іммі
грантів у державі, її теж оціню
ють у кілька мільйонів.

На початку 2000-х років 
унаслідок зміни поколінь та 
част  кової адаптації населення 
до нових соціально-еко-
номічних умов життя просте
жувалися перші ознаки поліп
шення демографічної ситуа
ції, підтримані точковими за
ходами нової влади після По
маранчевої революції щодо 
підтримки материнства (на
самперед суттєвим збільшен
ням грошової допомоги на ди
тину). Наприклад, за 2001–
2009 ро  ки кількість наро
джень збільшилася на 36%, а 
до їх коефіцієнта на одну 
жінку додалося 34%. Однак 
після останньої зміни керів
ництва держави з’явилися 

ознаки можливого зламу по
зитивної демографічної тен
денції. Рівень народжуваності 
у 2010 й 2011 роках виявився 
нижчим, аніж у 2009-му. 
Менше укладено шлюбів. 
2010-го (повних даних за 
2011-й іще немає) зріс темп 
природного скорочення насе
лення (від -0,42% до -0,44%). 
У такий спосіб підтвердилося 
не лише погіршення очіку
вань суспільства в умовах еко
номічної кризи, а і його розча
рування у здатності нової 
влади провадити ефективну 
антикризову політику. Понад 
те, вона своєю чергою дала 
підстави сумніватись у готов
ності бодай реалізувати за
ходи (й без того незначущі) 
підтримки народжуваності й 
материнства, які вже діяли. 
Це стосується й ініціатив з об
меження кола осіб, які можуть 
претендувати на допомогу 
при народженні та з догляду 
за дитиною, часу декретної 
відпуски, що її враховують до 

страхового стажу матерів, 
збільшення пенсійного віку 
жінок тощо.

Один з основних ризиків 
для демографічних перспектив 
формує погіршення очікувань 
населення й особливо молоді  
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Для кого Україна?
Вирішення демографічної проблеми  
за рахунок іммігрантів може мати  
катастрофічні наслідки для країни
Мешканці Азії та Африки в умовах демографічного вибуху, зростання без-
робіття, обмеженості природних, і насамперед продовольчих, ресурсів у 
себе на батьківщині дедалі активніше шукають місця для результативнішого 
прикладення власної праці. Таким місцем уже стала Україна.

Для розуміння загроз, що відкриваються перед Украї-
ною в разі вирішення демографічної проблеми за ра-
хунок іммігрантів, варто брати до уваги досвід Іспанії. 
Ця зіставна за низкою параметрів країна на іншому 
боці Європи, маючи схожі з українськими показники 
природного відтворення населення (рівень народжу-
ваності, швидкість старіння нації тощо), саме так її 
«розв’язала» і випередила нас у рейтингу найбільших 
держав Європи. Подібність полягає і в тому, що за-
гальні витрати на підтримку іспанських родин є од-
ними з найнижчих у Європі й становлять менше ніж 
0,5% ВВП. Щоб отримати допомогу в тому самому роз-
мірі, що й батьки трьох дітей у Люксембурзі, іспанцям 
потрібно мати їх 57 (!). Наслідки не забарилися: із 8%, 
на які зросло населення цієї піренейської країни у 
2002–2008 роках, 6% приросту – за рахунок інозем-
ців, чисельність яких в Іспанії вже перевищує 5,73 млн. 
В Україні питома вага іммігрантів ще за радянських 
часів була навіть більшою. Якщо в сучасній Іспанії 
близько 12% мешканців народилися за її межами, то, 
за даними останнього радянського перепису 1989 
року, серед жителів нашої країни таких було 13,8%. У 
2001-му їхня частка зменшилася до 11,1%, але все одно 
була зіставною з кількістю іммігрантів у Іспанії. Це при 
тому, що там до них зараховують й іспанців, які повер-
нулися на історичну батьківщину з Латинської Аме-
рики або колишніх іспанських колоній в Африці чи Азії 
(так само як у роки незалежності в Україну поверта-
ються українці з республік колишнього СРСР). 
Однак імміграційний варіант «вирішення» демогра-
фічних проблем може ускладнити й без того непро-
сту ситуацію в соціально-економічній сфері. У Єв-
ропі наявна криза мультикультуралізму. Як дово-
дить досвід Старої Європи, переселенці з інших ци-
вілізацій не прагнуть до асиміляції в середовищі 
країн, до яких вони переселяються, не виявляють 
особливого бажання витрачати власні кревні на 



Іммігранти уже частково компенсують 
природне скорочення українського населення
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через відсутність перспектив 
достойного працевлаштування 
та придбання власного житла. У 
кожної сьомої української сім’ї 
на одну особу припадає менш 
ніж 7,5 м² житлової площі, а по
над «санітарну норму» – 13,65 
м² – є лише в половини сімей. 
Близько 31% молодих родин 
узагалі не забезпечені житлом. 
14% винаймають квартири, 11% 
туляться в комуналках, а ще 
10% – у гуртожитках. Лише 33% 
молодих сімей мешкають в 
окремих власних квартирах 
(для всіх родин цей показник 
становить 56,3%). За даними со
ціологічних досліджень, жит
лова проблема є основною при
чиною, що стримує укладення 
шлюбів та спричиняє розлу
чення серед молоді. Ефектив
ність державних програм зали
шається вкрай низькою. За ре
зультатами аудиту діяльності 
Фонду сприяння молодіжному 
житловому будівництву, прове
деного Рахунковою палатою 
впродовж 2002–2010 років, об

сяги введеного в експлуатацію 
житла становили тільки 12% від 
запланованих. Пільговими кре
дитами щороку забезпечували 
менш ніж 3% молодих сімей, які 
відповідного часу претендували 
на житло за державною програ
мою. Від 2009-го припинено 

укладення договорів на част
кову компенсацію відсотків за 
кредитами комерційних банків 
для придбання молодими 
сім’ями житла в кредит, здій
снюється лише погашення 
зобов’язань за раніше укладе
ними договорами.

Без кардинальної зміни під
ходів держави та суспільства до 
підтримки молодих сімей де

мографічні перспективи Укра
їни залишаються сумними. 
Аналіз наявних тенденцій свід
чить, що випереджальними 
темпами триватиме знелюд
нення південно-східних (на
самперед Донбас) та окремих 
центральних (Чернігівська, 
Житомирська, Кіровоградська 
області) регіонів України. Осе
редками зростання (чи принай
мні підтримання на певному 
рівні) чисельності корінного на
селення залишатимуться регі
они Західної та частково Цен
тральної України. За рахунок 
переважно румунського (й мол
довського) та кримськотатар
ського компоненту можна очі
кувати примноження людності 
в окремих південних регіонах – 
в Одеській області та Криму. Од
нак дедалі сильніші еміграційні 
настрої молоді, перші вияви 
тенденції до скорочення шлюб
ності тощо можуть призвести до 
того, що Україна вже не зможе 
«власними силами» вирішити 
демографічну проблему. 

ЗА НИНіШНіХ ТЕНДЕНЦій 
УКРАїНА НЕ ЗМОЖЕ 
«ВЛАСНИМИ СИЛАМИ» 
ВИРіШИТИ ДЕМОГРАФіЧНУ 
ПРОБЛЕМУ
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утримання високих соціальних стандартів у цих дер-
жавах. Азійські та африканські іммігранти несуть 
іншу ментальність і культуру соціально-економічних 
відносин, яка позначена соціал-дарвінізмом та па-
тріархальним патерналізмом. Роль сімейно-родових 
стосунків у більшості спільнот, що постачатимуть до 
України потенційних мігрантів, є визначальною. 
Саме на такі стосунки в цих спільнотах покладають 
основні функції взаємодопомоги та підтримки соці-
ально вразливих груп. В основі ефективності згада-
ної системи лежать швидка зміна поколінь та висо-
кий темп народжуваності. Тобто саме те, від чого 
старіюче, мало-, а то й бездітне українське суспіль-
ство сьогодні відмовляється. 
За офіційною статистикою, починаючи з 2005-го 
Україна має сталий міграційний приріст, який стано-
вив близько 15 тис. осіб щороку й компенсував понад 
5% природного скорочення населення. За перші 10 
місяців 2011-го Державна служба статистики зафіксу-
вала приріст зовнішньої міграції на рівні 13,3 тис. осіб 
(кількість прибулих в Україну – 25,3 тис. осіб). Нині, за 
офіційними даними МВС, кількість іноземних грома-
дян, зареєстрованих в Україні, – лише 0,11 млн осіб, 
але більшість іммігрантів, особливо трудових, зі зро-
зумілих причин до цих даних не потрапляють. Нато-
мість результати дослідження експертів агенції «Наш 
Продукт» свідчать, що на території України перебуває 
від 5,1 млн до 6,8 млн мігрантів, які мають так званий 
сумнівний статус.
Іноземці зазвичай осідають у південно-східних міс-
тах, у яких, з одного боку, спостерігається найвищий 
темп природного скорочення населення, а з іншого – 
вони вже мають найбільшу частку іммігрантів у його 
структурі й далі приймають основну їхню частину. 
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Києві, Автономній Республіці Крим. Найбільший від-
соток іммігрантів у Криму та Севастополі (34,8%, 
34,1%), а також інших регіонах Південного Сходу та 
Києві (12–15%). Тоді як у Центральній та Західній Укра-
їні їхня частка зменшується – від 7% до 2%. Оскільки  
в містах Центральної, Східної та Південної України 
відбувається повзуча деукраїнізація, то, вочевидь, 
нові переселенці в умовах браку ефективної інтегра-
ційної політики русифікуватимуться та поповнювати-
муть лави індиферентних щодо нашої держави та її 
інтересів мешканців, зорієнтованих на тимчасове ви-
користання ресурсів країни перебування для подаль-
шого транзиту до перспективніших (з погляду поліп-
шення їхнього соціально-економічного становища) 
країн Європи.
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Регіон

Закарпатська

Рівненська

м. Київ

Волинська

Чернівецька

Івано-Франківська

Львівська

АРК

Одеська

Тернопільська

м. Севастополь

Херсонська

Хмельницька

Київська

Кіровоградська

Житомирська

Вінницька

Харківська

Дніпропетровська

Запорізька

Миколаївська

Черкаська

Донецька

Луганська

Полтавська

Сумська

Чернігівська

Україна

1990–2010

+49 109

+16 456

-64 842

-18 721

-18 946

-9052

-81 099

-186 534

-256 973

-74 175

-33 826

-106 514

-168 642

-256 199

-184 303

-169 336

-248 046

-442 898

-493 059

-251 370

-136 201

-233 806

-842 855

-452 647

-293 236

-247 615

-285 265

-5 490 595

ДЕМОГРАФІЧНІ ПАРАДОКСИ
Демографічна ситуація на Заході України залишається 
значно кращою, ніж у південно-східних регіонах, 
зокрема на Донбасі. Формально вищі, ніж у решти 
країни макроекономічні показники (валовий 
регіональний продукт, середня зарплата) не 
стимулюють населення цих областей (на яких зробили 
статки представники нинішньої влади та їхні наближені) 
народжувати, працювати і просто тут жити (донедавна 
на Сході України фіксували один із найвищих рівнів 
безповоротного виїзду). Це є, зокрема, наслідком 

величезної нерівномірності розподілу доходів в умовах 
олігархічної моделі економіки, а також засвідчує 
неспроможність додаткових грошових надходжень 
компенсувати усталені традиц багатодітної родини, які 
в західних регіонах виступають ключовим мотивом не 
лише народжувати дітей, а й шукати можливостей їх 
прогодувати й виховати. Своєю чергою, техногенне 
навантаження, яке ускладнює екологічну ситуацію, гірша 
вікова структура південно-східних регіонів зумовлюють у 
них куди вищий рівень смертності.

Природний приріст населення 
за регіонами, осіб 

За данними Держкомстату та за результатами переписів населення

–4,4

15,2

10,8 

Рівень
народжуваності

Україна

Рівень
смертності

Валовий регіональний продукт
з розрахунку на одну особу 
за регіонами у 2009 році (грн)

Природний
приріст

Відносно позитивна 
демографічна ситуація

Помірно складна 
демографічна ситуація 

Складна демографічна 
ситуація 

13 933

12 145

11 796

27 737

23 137

11 419

10 081

20 614

19 832

12 485

21  769

13 096

16 562

14 093

17 050

20 341

22 337

11 699

13 631

10 240
21 228

12 256

11 780

14 393

9383

13 121

61 088

(осіб на 1 тис. жителів)

(осіб на 1 тис. жителів)

(осіб на 1 тис. жителів)

ЕКОНОМІКА «ДЛЯ СВОЇХ»
Населення зменшується швидкими темпами, як правило, 
в регіонах з високими економічними показниками

Севастополь

КиївЖитомир

Чернігів

Суми

Полтава
Харків

Луганськ

ДонецькДніпропетровськ
Кіровоград

Миколаїв

Одеса

Вінниця

Хмельницький
Тернопіль

Чернівці

Рівне
Луцьк

Львів

Ужгород
Івано-

Франківськ

Черкаси

Херсон

Сімферопіль

Запоріжжя

69,3

67,9

70,1
68,4

67,7

69,6

67,9
68,1

67,7

69,3

69,2
67,9

68,2
69,9

67,8

70,1

69,6

69,2

71,6

71,7

71,8

72

67,7

70,4

69,5

72,7

69,7

>71

70-71

69-70

68-69

<68 Україна 69,3

Середня очікувана тривалість життя 
(2008-2009 рік)
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П
ро стереотипи та акту
альні проблеми, пов’язані 
зі змінами чисельності  
й структури населення, 

Тиждень розмовляв з Іриною 
Курило, завідувачем відділу про -
блем якості демографічних про
цесів Інституту демографії та  
соціальних досліджень ім. М. В. 
Птухи НАН України.

У. Т.: Україна вимирає – чи 
можна це стверджувати на-
певне?

– Можна впевнено говорити 
про стійку тенденцію депопуля

ції, тобто перевищення числа 
смертей над числом народжень. 
Українці в сумних лідерах у світі 
за рівнем природного убутку на
селення. Конкуренти нам – хіба 
що Росія, Болгарія, Білорусь. В 
Україні на тлі низької народжу
ваності, що не є чимось екстра
ординарним для багатьох кра- 
їн, сильно підвищений рівень 
смерт  ності. Плюс до цього в нас 
дуже мала тривалість життя. 
Останні три роки спостеріга
ється деяке поліпшення у цій ца
рині, та чи буде воно стійким – 
покаже час. Тож усупереч уста
леним стереотипам, не ни зька 
народжуваність є головною на
шою проблемою, а саме нега

тивні тенденції щодо високої 
смертності.

У. Т.: Чому українці вмирають 
так інтенсивно?

– Тут цілий комплекс про
блем. З одного боку, через доволі 
несприятливі соціально-еконо-
мічні умови, тобто зовнішні сто
совно конкретної людини при
чини, а з другого – через нега
тивні особливості способу життя 
більшості українців. Просто без
прецедентно поширені смерті, 
причини яких полягають у над
мірному споживанні алкоголю 
та інших шкідливих для здоров’я 
звичках. Насамперед це стосу
ється чоловіків, серед яких 
частка алкогольнозалежних 
смер тей особливо велика, як і 
взагалі передчасних – до 65 ро
ків. Дуже великою демографіч
ною проблемою України є і неза
довільні умови праці. Зокрема, в 
нас найвищий у Європі рівень 
шахтарської смертності тощо.

У. Т.: В українському суспільстві 
усталена думка про те, що істотна 
частка демографічних утрат 
пов’язана з трудовою еміграцією 
українців. Чи справді це так?

– Справді, всі 1990-ті роки по
стійно було реєстровано від’є мне 
міграційне сальдо, тобто з країни 
їхало більше, ніж поверталося. 
Однак від 2005-го спостерігається 
хай і дуже помірне, на рівні 14–16 
тис. людей за рік, позитивне. 
Звісно, це невелика кількість, але 
принаймні можна стверджувати, 
що нині зупинився постійний 
відтік населення. Та все одно 
цього замало, щоб компенсувати 
масштабні втрати населення вна
слідок депопуляції.

Недужа країна
Науковець: «Головна демографічна проблема України –  
висока смертність через погане здоров’я»

УСЕ МИНУЛЕ СТОЛіТТЯ  
СТАЛО ОДНИМ ВЕЛИЧЕЗНИМ 
ДЕМОГРАФіЧНИМ 
МАРНОТРАТСТВОМ ДЛЯ 
УКРАїНСьКОГО НАРОДУ

14  
дітей  

на  

10
жінок

становить 
сумарний показник 

народжуваності  
в Україні.

середньо 
європейський  

показник – 

16 
на 

10

Спілкувався  
Богдан Буткевич
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У. Т.: Наші показники народжуваності 
суттєво відрізняються від європейських?

– Якщо досліджувати її сумарний 
показник у співвідношенні кількості 
дітей до матерів, то в Україні він стано
вить 14 на 10, або 1,4 в розрахунку на 
одну жінку. Середній європейський ко
ефіцієнт – 16 на 10, або 1,6, найвищий 
він у Швеції – 19 на 10, або 1,9. Цікаво й 
те, що впродовж першого десятиліття 
ХХІ століття, тобто в періоді від 2002 
до 2010-го, народжуваність в Україні 
поступово підвищувалася, найкращим 
роком був посткризовий 2009-й. Сьо
годні вона залишається все одно ниж
чою за середній європейський рівень, 
але розрив дуже невеликий, і це дає 
змогу говорити, що ми не відрізняє
мося від загальної тенденції в даному 
показнику. Хоча знову доводиться по
вертатися до питання екстраординар
ного рівня смертності й дуже малої 
тривалості життя – саме це нас відріз
няє від усіх інших «старих» країн із не
великою народжуваністю, через що де
популяція у нас особливо інтенсивна.

У. Т.: Чим пояснити бебі-бум у 2000-х?
– По-перше, певне поліпшення со-

ціально-економічної ситуації в країні та 
адаптація населення до нових умов. 
По-друге, саме в це десятиліття досяг
нули віку материнства жінки 1980-х ро
ків народження, коли на світ прихо
дило порівняно багато немовлят. Тобто 
більше мам – більше дітей. І по-третє, 
важливим фактором стало введення 
допомоги після народження дитини. 

У. Т.: У кількісному визначенні, 
скільки людей Україна втратила  
за 20 років незалежності?

– Приблизно – 6,2 млн осіб.

У. Т.: що, на ваш погляд, треба робити 
на державному рівні якщо не для зу-
пинки, то бодай для певного гальму-
вання шаленої депопуляції?

– Єдина реальна можливість – це 
робота над скороченням передчасної 
смертності, особливо серед чоловіків. 
А це, своєю чергою, можна зробити за 
рахунок кардинального поліпшення 
ста  ну здоров’я населення та зміни 
ставлення до здорового способу життя 
як такого. Так, українці нібито орієнто
вані на західні стандарти життя, ін-
дивідуалізм та гедонізм, але повністю 
«провисає» та частина відповідних 
цінностей, що пов’язана зі збережен
ням власного здоров’я. Тобто Україна 
має перейти до, так би мовити, ціннос
тей самозбереження як в індивідуаль
ному, так і колективному плані, за
мість самознищення, як це є нині. До 
того ж не на словах, а в дійсності. Адже 
якщо вірити соціологічним досліджен

ням, то майже в кожного українця на 
першому місці – власне здоров’я. Але 
реальні дії середньостатистичного 
жителя нашої країни діаметрально 
протилежні.

У. Т.: Деякі вчені ведуть мову про існу-
вання так званого чорного демогра-
фічного пояса України. Тобто цілої 
низки областей, здебільшого півден-
но-східних, у котрих демографічна си-
туація стабільно гірша за решту кра-
їни. Хоча, якщо вірити офіційній ста-
тистиці, саме ці регіони успішні в еко-
номічному плані – ВВП на особу тощо.

– Не знаю, наскільки можна гово
рити про сталість цього так званого 
пояса, адже ситуація змінюється. На
приклад, нині водночас із Сходом кра
їни погана ситуація зі смертністю в 
Чернігівській області, на Поліс  сі, дуже 
висока жіноча смертність в Одеській 
та Херсонській областях, які потерпа
ють від нестачі води нормальної 
якості. Західні регіони країни тради
ційно відрізняються кращою демо
графічною ситуацією: там більше на
роджують, там менше передчасних 
смертей. Грубо кажучи, на Львівщині 
все-таки менше п’ють, ніж на Луган
щині чи Донеччині, та й умови праці, 
як і сама праця, куди кращі за ті, що на 
Донбасі чи Півдні. Варто сказати й про 
стиль життя, який на Заході, знову-
таки набагато здоровіший, ніж у решті 
країни. Тож справді сталою є відмін
ність демографічної ситуації в захід
них областях від решти.

У. Т.: Нерідко серед причин демогра-
фічної кризи в Україні виділяють біоне-
гативну селекцію населення, яка три-
вала все ХХ століття і через яку країна 
втратила мільйони найкращих. Чи 
впливає цей чинник на ситуацію нині?

– Усе минуле століття стало одним 
величезним демографічним марно
тратством для українського народу. І 
голодомори, і дві світові плюс грома
дянська війни викликали величезну 
деформацію вікової структури насе-
лен  ня. Гігантських утрат постійно за
знавали середньовікові групи, особли-
 во, звичайно, чоловіки пра  цездатного 
віку. Через екстремальні умови форму
валися  потужні демографічні хвилі – 
чергування різних за чисельні стю та 
соціально-демографіч ним складом по
колінь. Це й згодом породжує неспри
ятливе демографічне «відлуння», нега
тивні демоекономічні наслідки. На
приклад, нині, коли на пенсію вихо
дять численні повоєнні покоління, а 
навантаження невдовзі падатиме на 
малочисленну генерацію тих, хто 
прийшов на світ у 1990-ті роки, коли 
був значний спад народжуваності. 



Ч
астка наших земляків се
ред українців Росії змен
шилася від 2,1 до 1,4%. З 
одного боку, постає пи

тання про те, куди за історично 
дуже стислий відрізок часу по
ділась більш як третина україн
ської громади. Із другого – 
з’являється сенс переглянути 
оцінку зіставного зменшення 
української діаспори в РФ у по
передній міжпереписний пе
ріод. Раніше зникнення півтора 
мільйона українців між пере
писами 1989 та 2002 років по
яснювали майже виключно об
міном населення між Україною 
та РФ після розпаду СРСР. 
Проте нещодавно опубліковані 
дані засвідчили, що темп ско
рочення чисельності наших 
співвітчизників (понад 1/3 за 

міжпереписний період) збе
рігся. Відтак стає очевидним, 
що й у 1989–2002, й у 2002–
2010 роках він мав зовсім іншу 
природу – безпрецедентний за 
своєю інтенсивністю процес 
асиміляції. Унаслідок якого 
українці в РФ виконували роль 
біологічного матеріалу для по
повнення втрат титульного на
роду, що останнім часом пере
живає повномасштабну демо
графічну кризу.

Глибший екскурс в історію 
засвідчує, що відповідна тен
денція є давнім супровідником 
співжиття двох народів. За пе
реписом 1926 року, на території 
Росії проживало 7,87 млн укра
їнців, а 1989-го, попри природ
ний приріст та подальшу мігра
цію (як добровільну, так і при
мусову) наших співвітчизників 
до Сибіру, Далекого Сходу, Пів
ночі та великих міст європей
ської частини РФ, їхня чисель
ність скоротилася до 4,4 млн 
осіб, а частка серед населення 
Росії – більш ніж удвічі.

Варто зазначити, що по
стійними демографічними до
норами росіян увесь цей час 
були й інші європейські на
роди, розсіяні поза місцями 
свого компактного прожи
вання. Це підтверджує аналіз 
останніх двох загальноросій
ських переписів на предмет 
зміни чисельності й частки се
ред населення інших етнічних 
груп. Йдеться насамперед про 
діаспори європейських хрис
тиянських народів – білорусь-
 ку, німецьку, польську, мол
довську. Їх представники зде
більшого розпорошені по РФ і 
внаслідок цього значно при
датніші до асиміляції, аніж 
християнські народи європей
ської Росії, які мають досить 
компактні й часто інститу
ційно оформленні у вигляді 
автономних республік ареали 
проживання (чуваші, марійці, 
мордвини, удмурти, карели, 
комі та ін.).

Проте серед усіх європей
ських християнських народів 

Демографічний донор
Нещодавно оприлюднені результати перепису населення РФ  
2010 року зафіксували скорочення чисельності українців у Росії  
від 2,9 млн до 1,9 млн осіб

Українці в РФ 
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демографічним донором росіян
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Росії найбільшим потенційним 
донором для поповнення ти
тульної нації були й залиша
ються українці. Причина не 
лише в чисельності, а й у тому, 
що, на відміну від тих-таки нім
ців, вони не виявили прагнення 
до масового повернення на істо
ричну батьківщину після роз
паду СРСР і, на відміну від, ска
жімо, білорусів, були об’єк том 
ксенофобського цькування 
впродовж останніх десятиліть.

Особливо це стосується пері
оду після Помаранчевої рево
люції, коли традиційні шовініс
тичні комплекси, вкоріненні в 
російській масовій свідомості, 
активно модерувалися на за
гальнодержавному рівні з пов-
номасштабним використанням 
контрольованих Кремлем ЗМІ. 
А росіяни, як відомо, своє світо
бачення формують переважно 
на основі інформації, отриманої 
з кількох федеральних каналів, 
які, схоже, цілеспрямовано на
саджують думку, ніби українці 
– «вороги», «зрадники» (незро
зуміло лише, кого й чого?) або 
якісь «неповноцінні». У багатьох 
російських фільмах («Брат-2», 
«72 метри», «Ми з майбут
нього-2» тощо) лунають украї
нофобські вислови, формуються 
негативні стереотипи щодо на
шого народу.

Наслідки цих зусиль яскра  во 
демонструє динаміка зміни став
лення росіян до українців та 
України, яка дзеркально зміню
валася впродовж малого про
міжку часу – за два-три роки. 
Якщо в березні 2005 року пози
тивно трактували Україну 71%, а 
негативно – 22% опитаних «Ле -
вада-Центром» громадян РФ, то 
Інститут соціології РАН у допо
віді «Чого бояться росіяни?» у 
грудні 2008-го констатував, що, 
за даними соціологічних дослі
джень, Україна викликала пози
тивні емоції лише у 23% росій
ських респондентів, а 60% зая
вили про своє негативне став
лення до неї.

Останніми роками російська 
влада разом із тамтешніми на
цистськими організаціями 
цькувала ті нечисленні україн
ські освітньо-культурні заклади 
в РФ, які вдалося створити в по
передній час. Йдеться про Біблі
отеку української літератури, 
Український освітній центр при 
середній школі № 124 у Москві, 
рішення Верховного суду Росій

ської Федерації від 24 листопада 
2010 року про заборону діяль
ності Федеральної національно-
культурної автономії українців 
в РФ («Українці Росії») тощо.

Зрозуміло, що за відсутно  сті 
української освіти (в Росії немає 
жодної загальноосвітньої укра
їнської школи, а в Москві діє 
лише три україномовні кла  си), 
розгалуженої мережі закладів 
культури, в умовах пересліду
вання національно-культурних 
організацій та потужної зливи 
антиукраїнської істерії в росій
ському інформаційному про
сторі залишатися українцем 
ставало не просто не ком
фортно, а навіть небезпечно. 
Нещодавно перший президент 
Леонід Кравчук з обуренням за
значив, що в підручниках сусід
ньої держави для старших кла
сів та вишів прямо стверджу
ється, ніби Україна – «це непри
родне державне утворення без 
історичної перспективи».

З іншого боку, внаслідок 
відсутності побутового вжи
вання української мови росій
ськими українцями (що є ре
зультатом цілеспрямованої 
асиміляційної політики усіх 
тамтешніх режимів за останні 
300 років) етнічна належність 
російськомовних жителів РФ 
українського походження за
вжди обмежувалася самоіден
тифікацією. А останню в умо
вах її непопулярності дуже 
просто приховати. Це, власне, 
є прямим наслідком і небез
печною загрозою для подаль
шого українства у тих країнах, 
де українськість зводиться ви
ключно до самоідентифікації і 
не передбачає таких ознак, як 
використання національної 
мови бодай у внутрішньоро
динному спілкуванні, читан-
 ня чи перегляд/прослухову
вання українських ЗМІ, від
відування українських куль
турних заходів і закладів.

Зіставлення чисельності 
українців та осіб, які вважали 
рідною мовою українську серед 
жителів РФ у 2002 та 2010 ро
ках, свідчить, що частка пер
ших скорочується значно 
швидше, аніж других. Якщо 
кількість українців у РФ змен
шилася від 2,9 млн до 1,9 млн 
осіб, тобто на 1 млн осіб, то лю
дей, що вважають рідною мовою 
українську, – лише від 1,33 до 
1,13 млн, тобто на 0,2 млн осіб. 

Таким чином, свою ідентич
ність продовжують визнавати 
насамперед ті мешканці РФ 
українського походження, які 
зберегли рідну мову, а відмови
лися від неї переважно ті, хто 
раніше цю мову втратив.

Цей факт красномовно свід

чить, що така специфічна ка-
тегорія, як «російськомовний 
українець», не проіснує довго. 
Вона лише тимчасове явище. До
свід РФ підтверджує, що росій
ськомовний українець уже в 
другому-третьому поколінні пе
ретворюється на класичного ро
сіянина українського похо
дження, який про відповідне ко
ріння згадує лише тоді, коли 
хоче, вважає це вигідним або 
принаймні безпечним. Але в бу -
дь-якому випадку це відчуття 
«походження» поволі стирається, 
атрофується й на певному етапі 
стає взагалі неважливим. 

РОСійСьКОМОВНИй 
УКРАїНЕЦь В РФ УЖЕ  
В ДРУГОМУ-ТРЕТьОМУ 
ПОКОЛіННі ПЕРЕТВОРЮЄТьСЯ 
НА КЛАСИЧНОГО РОСіЯНИНА 

1989                                  2002                                  2010

Українці, 
млн осіб

Україномовні, 
млн осіб

4,364 
(2,97%)

1,868 
(1,27%) 1,330

(0,92%)

2,943
(2,03%)

1,130
(0,82%)

1,928
(1,4%)

За даними переписів населення Рос


Від української ідентичності відмовляються 
насамперед ті, хто раніше 
відмовився від рідної мови

Чисельність  українців (в дужках – відсотках)
та людей в Рос
, що вважають рідною 
мовою українську

УТОЧНЕННЯ
У № 1 (218) Тижня було допущено помилку в матеріалі «Антиге-
рої-2011». Місцевий організаційний комітет «Євро-2012 Україна» не є 
державною структурую. МОК – самостійна структура, що заснована 
Федерацією футболу України, фінансується УЄФА та займається лише 
організацією в країні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 
2012 року, при цьому не підміняючи функцій державних. Зазначений 
комітет не належить до держструктур, а відтак не є підконтрольним 
віце-прем’єр-міністрові з транспорту та інфраструктури, відповідаль-
ному за підготовку Євро-2012. Тиждень вибачається перед директором 
Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіяном 
Лубківським та всіма його працівниками і запевняє, що в тексті йшлося 
про урядовців, які безпосередньо займаються підготовкою та прове-
денням в Україні Євро-2012. 
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Н
а останній прес-конфе-
ренції 2011 року прези
дент приписав своїй ко
манді «неоціненні за

слуги» в поліпшенні вітчизня
ної демографічної ситуації. Зо
крема, зазначив, що «вперше 
за історію незалежної Укра
їни народжуваність переви
щила смерт  ність на третині  
території».

Насправді рівень її остан
німи двома роками в країні на
віть знизився порівняно із 2009-
м. Заява Януковича вкотре ого
лила давню проблему україн
ської влади. Замість упрова
дження комплексної та довго
строкової державної політики, 
спрямованої на подолання кри
зових явищ, наші можновладці 
віддають перевагу точковим за
ходам, які часто скидаються на її 
імітацію. Натомість будь-які по
зитивні зрушення, навіть неза
лежні від їхніх дій, записують у 
перелік власних досягнень.

ПРИВіТ іЗ 2004-ГО
Попередній глава держави за
клав у свою програму під час 
президентських виборів 2004 
року обіцянку «зламати тенден
цію скорочення чисельності на
селення України» та «збільшити 
мінімум у 10 разів грошову до-
помогу матері при народженні 
дитини». Щоправда, «злам тен
денції» розпочався за три ро  - 
ки до електоральної кампанії  
2004-го. Але підвищення допо
моги справ  ді стало одним із не
багатьох на 100% виконаних 
зобов’язань. Різке збільшення 
виплат при народженні дитини 
від 760 грн у 2004-му до 8,5 тис. 
грн у 2005–2007 роках поспри
яло підвищенню рівня фертиль
ності. Уже на другому році дії 
програми в Україні спостеріга
лося її різке зростання й зумов
лене ним зменшення демогра
фічних утрат. 2008 року ви
плати знову збільшили, дифе
ренціюючи одноразову допо

могу при народженні різних за 
рахунком дітей: на першу дити-
 ну – 12,24 тис. грн, на другу – 25 
тис. грн, на третю й наступних – 
50 тис. грн. Одночасно було 
вжито заходів зі зменшення ди
тячої смертності.

Загалом за помаранчеву 
п’ятирічку щорічні втрати насе
лення в Україні зменшилися 
майже вдвічі – від 355,8 тис. 
осіб 2005 року до 200,5 тис. 
2010-го. У 2006-му з’явився пер
ший український регіон (Закар
паття), де кількість народжених 
перевищила кількість помер
лих на 665 осіб. Щоправда, як 
вважають, такого результату 
було досягнуто за рахунок ром
ського населення. Але пози
тивні демографічні тенденції 
спостерігалися й в інших регіо
нах. 2008 року природний при
ріст був зафіксований у Закар
патській, Рівненській областях 
та місті Києві, 2009-го до пере
ліку додалася Волинська, а 
2011-го – Чернівецька. Тобто на 
сьогодні вже у п’яти регіонах 
України народжуваність пере
вищує смертність.

Утім, попри певне демогра
фічне покращення порівняно з 
кінцем минулого століття, ситу
ацію особливо ідеалізувати не 
варто. Адже фрагментарні за
ходи, такі як збільшена виплата 
на дитину, поступово утрачати
муть роль стимулу. Крім того, 
б’ють на сполох демографи: в 
найближчі 20 років Україну че
кає різке падіння народжува
ності з огляду на «демографічну 
яму». Лише від початку 1990-х у 
нас не з’явилося на світ майже 
5,3 млн майбутніх батьків і ма
терів (станом на 1 січня 1990-го 
українців у віці до 24 років було 
18 млн, на 1 січня 2011-го – 12,7 
млн). Зрештою, нинішня влада 
своєю соціальною політикою 
засвідчує, що демографічні про
блеми її не турбують, фактично 
згортаючи програми з «під
тримки» материнства. Зокрема, 

Країні потрібні...
В Україні впродовж 20 років незалежності більше імітували 
вирішення демографічних проблем
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можна згадати законопроект № 
9516, внесений Кабміном до 
Верховної Ради в листопаді 2011 
року, який практично виводив 
із числа тих, хто отримує соці
альну допомогу у зв’язку з вагіт
ністю та пологами, а також до
помогу для самотніх матерів, 
близько 80% сімей – одержува-
чів таких виплат. А на місцях 
уже й нині працівники соціаль
них служб відмовляють поро
діллям у фінансовій допомозі, 
начебто через їхню високоза
безпеченість: наявність у ро
дині автомобіля, пральної ма
шини тощо.

ДАЄШ 52 МЛН!
Наївно очікувати, що народжу
ваність серед українців зросте 
автоматично з підвищенням 
рівня життя. Якби зв’язок був 
такий простий, не відбулося б 
істотного зменшення фертиль
ності в розвинених країнах. У 
переліку пріоритетів влади 
мали б бути вироблення і впро
вадження довгострокової стра
тегії, спрямованої на підви
щення народжуваності та ско
рочення вимирання насе
лення, подолання еміграцій
них настроїв, стимулювання 
повернення заробітчан додому.

Зокрема, не тільки допомо
гою при народженні дитини 
слід зміцнювати тенденцію. 

Необхідно задіювати й інші 
механізми, наприклад: розви
вати пільгове житлове будів
ництво для сімей із двома й 
більше дітьми; диференцію
вати підвищення розміру до
помоги з догляду за дитиною 
до трирічного віку в таких ро
динах; передбачити податкові 
пільги для них (наприклад, 
щодо сплати податку на неру
хоме майно).

Не менш важливим інстру
ментом покращення демографіч
ної ситуації є запобігання смерт
ності. Насамперед це стосується 
найпростіших – профілактич
них – заходів, як-то протидія ал
коголізму, наркоманії, тютюно
палінню. В Україні щороку, за 
експертною оцінкою, 40–50 тис. 
смертей пов’язані з пияцтвом, 
близько 10 тис. – із наркоманією, 
100–120 тис. – із тютюнопалін
ням. За оцінкою Світового банку, 
до 94% смертельних випадків від 
алкоголізму в Україні можна 
було уникнути за допомогою 
профілактики.

Серйозним демографічним 
викликом для України є емі
грація. Для країн, що прийма
ють наших співвітчизників, 
вони є ідеальними мігрантами-
донора  ми: білошкірі європейці 
з високим освітнім рівнем і 
професійною підготовкою. Су
сідня Росія фактично прово

дить цілеспрямовану політику 
подолання наслідків швидкого 
зменшення титульного народу 
за рахунок імміграції та по
дальшої асиміляції расово й 
етнічно близьких жителів по
страдянського простору (див. 
стор. 22).

Окремі аналітики-оптиміс-
 ти прогнозують повернення 
українців-заробітчан на Бать
ківщину. Мовляв, на Заході ці 
люди залишитися не можуть – 
у них будуть занадто малі пенсії 
для нормального життя в За
хідному світі. Логіка в цьому є, 
але, по-перше, це зачепить за
робітчан старшої вікової кате
горії, по-друге, такий прогноз 
актуальний лише для тих, хто 
працює в тих країнах. Воче
видь, здійснити перелом у тру
довій міграції неможливо без 
економічного покращення в 
Україні, але влада також могла 
б запровадити додаткові меха
нізми для заохочення наших 
гастарбайтерів повертатися до
дому: сприяння створенню на 
зароблені за кордоном кошти 
бізнесу в Україні, нейтралізація 
негативних наслідків «соціаль
ного сирітст  ва», проведення 
пропагандистської роботи щодо 
демотивації від безповоротної 
еміграції та вивезення за кор
дон власних сімей тощо.

Необхідним є усвідомлення 
того, що заощаджені сьогодні 
кошти на ненароджених дітях, 
на державній підтримці моло
дих сімей матимуть для ниніш
ніх бездітних або малодітних 

українців катастрофічні на
слідки в майбутньому. Адже то
вари й послуги, потрібні у ста
рості, мали б виробляти люди, 
яких сьогодні не народжують.

Фактично нині поліпшення 
демографічної ситуації в країні, 
підвищення народжуваності, 
скорочення смертності – це пи
тання національної безпеки. 
Інакше рано чи пізно Україні 
доведеться відкрити іммігра
ційні канали поповнення насе
лення. 

НАїВНО ОЧіКУВАТИ, 
щО НАРОДЖУВАНіСТь  
СЕРЕД УКРАїНЦіВ ЗРОСТЕ 
АВТОМАТИЧНО З 
ПіДВИщЕННЯМ РіВНЯ ЖИТТЯ

УКРАїНА СТАРіЄ  
За 20 років незалежності кількість дітей віком до 14 років зменшилася майже вдвічі  

Всього 
населення, 

тис. осіб

До 14 
років 

включно  
тис. осіб

65  
і більше 

років 
тис. осіб

Кількість 
народжених,

тис. осіб

Кількість 
померлих,

тис. осіб

Природний 
приріст 

населення,
тис. осіб

Міграцйний 
приріст 

населення,
 тис. осіб

1990 51556,5 11084,2 6174,6 657,2 629,6 27,6 78,3
1991 51623,5 11029,5 6329,1 630,8 669,9 -39,1 151,3
1992 51708,2 10951,4 6508,2 596,8 697,1 -100,3 287,8
1993 51870,4 10915,4 6690,3 557,5 741,7 -184,2 54,5
1994 51715,4 10767,7 6863,3 521,5 764,6 -243,1 -142,9
1995 51300,4 10528,7 6961,1 492,9 792,6 -299,7 -131,6
1996 50874,1 10246,0 7059,0 467,2 776,7 -309,5 -169,2
1997 50400,0 9952,4 7052,8 442,6 754,2 -311,6 -136,0
1998 49973,5 9624,5 7026,6 419,2 719,9 -300,7 -152,0
1999 49544,8 9206,0 6901,6 389,2 739,2 -350,0 -138,3
2000 49115,0 8781,0 6818,9 385,1 758,1 -373,0 -133,6
2001 48663,6 8373,3 6844,0 376,4 745,9 -369,5 -152,2
2002 48240,9 7949,9 6978,6 390,7 754,9 -364,2 -33,8
2003 47823,1 7569,5 7193,5 408,6 765,4 -356,8 -24,2
2004 47442,1 7246,3 7369,3 427,3 761,3 -334,0 -7,6
2005 47100,5 6989,8 7507,2 426,1 782,0 -355,9 4,6
2006 46749,2 6764,7 7567,2 460,4 758,1 -297,7 14,2
2007 46465,7 6606,4 7603,1 472,7 762,9 -290,2 16,8
2008 46192,3 6501,1 7506,7 510,6 754,5 -243,9 14,9
2009 45963,4 6476,2 7317,4 512,5 706,7 -194,2 13,4
2010 45782,6 6483,6 6541,1 497,7 698,2 -200,5 16,1
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П
рофесія банківського 
працівника стає однією 
з найнебезпечніших, ос-
кільки на тлі загального 

зубожіння вивіски фінустанов 
та інкасаторські машини є неа
бияким подразником для лю
дей, які готові піти на грабунок 
і навіть убивство заради мит
тєвого збагачення. Водночас, 
за статистикою МВС, приблиз-
 но 70% таких нападів залиша
ються нерозкритими. Ли ше за 
грудень минулого року в Укра
їні встановлено сумний анти
рекорд людських втрат унаслі
док озброєних нападів на бан
ківські філії та служби інкаса
ції: семеро загиблих. Причому 
шестеро з них на Донбасі, бать
ківщині президента Януко
вича.

ЦіНА ЖИТТЯ
Першим кривавий рахунок 
відкрив 12 грудня в Донецьку 
Credit Agricole. Відеокамери спо -
стереження зафіксували чоло-
в’ягу в куртці з капюшоном, 
який з порога відкрив вогонь із 
«Калашнікова». Стріляв у під
логу, проте рикошетом пора
нило трьох відвідувачів. Поки 
працівники і клієнти сиділи 
під столами, зловмисник легко 
перемахнув через невисоке 
скло касової огорожі й виніс  
разом зі своїм поплічником  
900 тис. грн, $30 тис., €19 тис. і 
400 тис. російських рублів. Од
ного з поранених лікарі шість го
дин оперували, проте він помер. 
Нападників досі не спіймали. 

Джерела Тижня в Донець-
кому управлінні карного роз
шуку припускають, що ці роз

бійники причетні до кривавих 
злочинів минулих років, зо
крема вбивства інкасаторів у 
Харкові, які досі нерозкриті. 
Протягом 2001–2009-го зло
чинці вчинили там чотири зух
валі напади на екіпажі інкасації 
Правекс-Банку (двічі), Ощад-   
банку та Райффайзен Банку 
Аваль. Загалом убито десятьох 
осіб, поранено чотирьох, викра
дено близько 1,22 млн грн, по
над $33,5 тис., €4,3 тис., 37 тис. 
російських рублів, три автомо
білі, три пістолети, два авто
мати та патрони до них. Тільки 
після розбою в 2009-му всі ці 
епізоди прокуратура спромо
глася об’єднати в одну кримі
нальну справу, вгледівши одна
ковий почерк нападників. В усіх 
випадках злочинців було двоє і 
використовували вони вогне
пальну зброю, стріляючи без 
попередження. Не виключено, 

що до цієї серії слід додати і на
пад на Credit Agricole у Доне
цьку.

Проте є і приклади затри
мань грабіжників за гарячими 
слідами. Щоправда, вже після 
того, як вони встигли вбити. 26 
грудня минулого року на авто
шляху Кривий Ріг – Дніпропе
тровськ інкасаторське авто 
Райффайзен Банку Аваль спро
бував пограбувати свій же інка
сатор. Він накинувся з ножем на 
прапорщика Внутрішніх військ, 
який охороняв пакунки з 
грішми, і спробував вирвати в 

нього автомат. Проте службо
вець чинив опір, і нападник  
мусив втікати без грошей, за
вдавши хлопцю численних но
жових поранень. Потім керів
ник управління Центрального 
командування ВВ Валерій Ма
шталер скаже, що злочинець 
хотів заволодіти зброєю і скоїти 
потрійне вбивство, тобто крім 
прапорщика розстріляти во
дія, лейтенанта ВВ і забрати  
8 млн грн, які перевозили в ма
шині. У цьому випадку інка са- 
тора-зловмисника затримали 
вже на ранок наступного дня, 
оскільки була відома його особа. 

КРИВАВі КУМИ
Країна жахнулася 29 грудня, 
коли на Театральному про
спекті в Донецьку у відділенні 
ПриватБанку для обслугову
вання VIP-клієнтів холодно
кровно розстріляли п’ятьох 
людей (чотирьох працівниць 
банку та охоронця). МВС уже 
31 грудня рапортувало про за
тримання підозрюваних у цій 
бійні. Арештовано двох донеч
чан: кумів Максима Рудичева 
та Сергія Ломака. Як зазначив 
міністр внутрішніх справ Віта
лій Захарченко, охоронець знав 
одного зі зловмисників (той 
нещодавно монтував систему 
відеоспостереження в банку), 
тому і впустив його безпере
шкодно. Але чому бандити по
чали стріляти, вбили стількох 
людей і не взяли ні копійки 
грошей? 

Офіційна позиція слідства 
така: злочинці злякалися зву
кової сигналізації «Ревун», тому 
повбивали свідків і прихопили 
з собою жорсткий диск комп’ю-
тера із записами відеоспосте
реження, щоб їх не викрили. 

Ва-банк
Минулий рік став «чорним» для фінустанов. Ще ніколи не гинуло 
стільки людей під час нападів на банки й інкасаторську службу

ЗА СТАТИСТИКОЮ МВС, 
ПРИБЛИЗНО 70% НАПАДіВ 
НА БАНКИ ЗАЛИШАЮТьСЯ 
НЕРОЗКРИТИМИ
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охоронцями. Також рідні ствер
джують, що свідчення з обвину
вачених вибили силою і не пус
кали до них захисників. Проте 
міліція невблаганна: слідчі за
певняють, що не тільки отри
мали «покаянки» від вбивць, а 
й розшукали на дні донецького 
озера Дурна Балка саморобну 
зброю. Також затримано посе
редника, який продавав їм піс
толети, і навіть виробника кус
тарних стволів. 

БАНКіРИ ПРОТИ 
КУЛЕМЕТіВ
Після резонансного вбивства в 
Донецьку МВС уже всерйоз за
мислилося над встановленням 

монополії на охорону банків. 
Зокрема, міністр Захарченко 
натякнув, що знайшов спільну 
мову з керівником НБУ Сер
гієм Арбузовим щодо обов’яз-
кового залучення Державної 
служби охорони МВС (ДСО) до 
захисту кожного банківського 
відділення, де зберігається по
над 1 млн грн. В Асоціації 
українських банків (АУБ) таку 
ініціативу сприймають із ве
ликим скепсисом і побою
ються, що озброєна міліцей
ська охорона провокуватиме 
грабіжників на перестрілку й 
фінустанови заллють кров’ю. 
Та й зайвих коштів банкіри не 
хочуть витрачати, адже доне
давна банки самі вирішували, 
яку охорону наймати і скільки 
за неї сплачувати. Регулятор 

ЗНАЙОМТЕСЯ: 
ГРАБІЖНИК БАНКУ

ВЗЯТИ БАНК.
СТАТИСТИКА ІНЦИДЕНТІВ 
У ФІНУСТАНОВАХ■ВІК: 30–49 років

■СТАТЬ: чоловіча

■ПОХОДЖЕННЯ: зазвичай 
із бідної неблагополучної 
родини

■РІД ЗАНЯТЬ: безробітний 
або технічний працівник. 
Характерні великі проміжки 
в трудовій діяльності, 
що й зумовлює брак коштів

■ОСВІТА: середня спеціальна

■СІМ’Я: 70% неодружені 
або розлучені – немає моральних 
запобіжників, що полягають 
у турботі про близьких

■СУДИМОСТІ: одна або кілька

■ВІДХИЛЕННЯ: наркоманія, 
алкоголізм, лудоманія 
(схильність до азартних ігор)

■ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ: хист 
до підприємництва, авантюризм, 
зрідка лідерські якості

■НАПАДИ 
(УСЬОГО – 286)

За даними кримінологічних досліджень 
Академ� МВС України

За даними ДСО МВС України

2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011

9
21

44

46 46 31

■КРАДІЖКИ 
(УСЬОГО – 157)

2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011

7 4
26 21 30 20 49

■СПРОБИ ПРОНИКНЕННЯ 
(УСЬОГО – 57)

2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011

4 4 4 5
15

9
16

■ХУЛІГАНСЬКІ ДІЇ
(УСЬОГО – 125)

2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011

1 5
16 45 28 30

■ШАХРАЙСТВО
(УСЬОГО – 67)

2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011

1 4
11

23 18 10

■ПОЖЕЖА/ПІДПАЛ
(УСЬОГО – 9/3)

■УСЬОГО ІНЦИДЕНТІВ (за 2005 – 2011 роки) – 712

1/0 2/2 4/1 2/0

■ЗНАЙДЕНО ПІДОЗРІЛІ ПРЕДМЕТИ
(УСЬОГО – 8)

2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011

2 1 5

89

2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011

Гроші, мовляв, взяти не всти
гли, бо думали, що кошти збері
гаються тільки в депозитарії, і 
не знали, що мішок із мільйо
ном гривень стояв у них під но
сом. 

У МВС запевняють, що кри
мінальну спрямованість обох 
нападників підтверджують і су
димості минулих років, зокрема 
Ломако відсидів за вбивство і 
звільнився лише 2010-го, його 
кум – за бійку. Родичі арештан
тів в один голос кричать, що 
хлопці непричетні до кривавого 
нападу і в цей час були вдома. А 
тесть одного з них навіть провів 
власний слідчий експеримент: 
проїхав на авто від свого бу
динку до банку і не вклався в 
час на втечу, заявлений право-
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лише висував вимоги щодо об
ладнання установ належними 
засобами безпеки та дотри
мання певних правил під час 
транспортування готівки.

«Я підозрюю, що під ДСО 
хочуть загнати не тільки ве
ликі відділення, а й усіх пого
ловно. Вважаю, що непотрібно 
кожному банку мати міліцей
ську охорону, – заявив Тижню 
Олександр Сугоняко, голова 
АУБ. – Уявіть, що в кожній фі
лії сидітиме міліціонер із куле
метом – такого немає ніде у 
світі». 

Світова практика свідчить, 
що завдання охорони – не зчи
нити стрілянину по грабіжни
ках, а вчасно задіяти сигналіза
цію й швидко викликати право
охоронців. Стріляти в банках на 
Заході охорона остерігається, 

тому що зазвичай усі відді
лення розміщені в центрі міст, 
де дуже багато відвідувачів і ри
зик того, що будуть жертви, до
сить значний. Тому установка 
працівникам така: натискаєте 
тривожну кнопку й віддаєте 
все, що грабіжник хоче. І жод
ного спротиву. 

В Асоціації українських бан
ків кажуть, що раніше МВС 
пролобіювало розпорядження 
НБУ, щоб усі фінустанови вста
новили камери спостереження. 
Їх купили, а жодного злочинця 
за тими записами не спіймали. 
Банкіри кажуть, що нині захист 
у галузі набагато кращий, ніж 
два-три роки тому. Тому що за 
час кризи фінустанови змен
шили кількість відділень, які 
множили під час кредитного 
буму 2006–2007-го. Закрили 

саме ті філії, де не було належ
ної безпеки. 

«Рівень безпеки в банках не 
став нижчим, а ось боротьба зі 
злочинністю набагато погір
шилася, – критикує правоохо
ронну систему Сугоняко. – Мі
ліція говорить про понад 20 на
падів на банки (за минулий 
рік. – Ред.), а скільки 2011-го 
посадили грабіжників?» 

Голова Асоціації також ди
вується сигналізації типу «Ре
вун», якою було обладнано до
нецький банк. «Навіщо її вста
новили? Щоб сповістити зло
чинців, що за ними вже виї
хали? Маячня якась!»

Олександр Сугоняко нази
ває ДСО «комерційною струк
турою МВС для заробляння 
грошей»: «Хоча в Законі Укра
їни «Про міліцію» чітко напи

ШУКАЮТь 
СЛІД. 
Криміналісти 
вивчають 
місце злочину 
у відділенні 
ПриватБанку 
в Донецьку, 
де 29 грудня 
вбили п’ятьох 
людей
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сано, що міліціонер не має 
права займатися бізнесом. Це 
пряма корупція при тому, що 
там ще й монопольне право на 
вогнепальну нарізну зброю, на 
проблискові маячки на авто
мобілях та інші спецзасоби, 
заборонені приватним охорон
цям». 

У Державній службі охо
рони відкидають звинувачення 
в корупції і стверджують, що 
сплачують до держбюджету 
мільйонні податки. У ДСО на
водять промовистий приклад: 
до 2000 року всі банки охоро
няли її бійці і їх майже ніхто не 
грабував. Коли ж філії фінуста
нов стали самі займатися пи
таннями безпеки, почався бум 
нападів. У Держохороні промо
висто натякають, що для бан
ків безпека – це стаття еконо
мії. Тому зазвичай вони шкоду
ють грошей і вдаються до по
слуг приватників, які подекуди 
не мають ані досвіду, ані осна
щення для охорони, ані підго
товлених працівників. Тому й 
трапляються такі криваві фі
нали, як у Донецьку. 

«Має бути, по-перше, фізо
хорона, людина, яка чітко мо-

же дати виклик кнопкою три
вожної сигналізації, – розпові
дає речник ДСО МВС України 
Світлана Павловська. – По-
друге, оснащення сигналіза
цією: датчики розбиття скла, 
руху, камери відеоспостере
ження. По-третє, матеріальна 
укріпленість: куленепробивне 
скло місць касирів і захищене 
місце фізичної охорони, стіни, 
стеля і підлога повинні бути 
захищеними від проникнення 
ззовні». 

У ДСО наводять як приклад 
безтурботності щодо безпеки 
згадане вже пограбування 12 
грудня Credit Agricole у Доне
цьку: злочинці заздалегідь помі
тили, що охоронців немає, ого
рожі кас не броньовані, не сяга
ють стелі і їх можна перелізти. 

«Разом зі зубожінням людей 
зростає і жорстокість у суспіль
стві, бо знизилася ціна життя, 
через це й грабунки стають без
жальнішими, – вважає Микола 
Рощин, співробітник Департа
менту карного розшуку МВС. – 
Та й самі люди (банківські пра
цівники. – Ред.) занадто легко
важні. Зараз 300 тис. або 1 млн 
грн може одна особа везти без 

будь-якої охорони. Поклав на 
сидіння й у вус не дме, що за 
ним можуть стежити, готувати 
засідку». 

За словами ветеранів МВС,  
є серйозна кадрова проблема, 
адже в кримінальному розшу-
 ку, особливо на місцях, нікому 
працювати: найдосвідченіший 
опер має лише кілька років ста-
 жу. Також вони нарікають, що 
всі реформи міністерства зве
лися до розмноження органі
зацій, які дублюють функції 
одна одної і крадуть статистику 

з розкриття злочинів для звіт
ності. «Карний розшук поді
лили на 13 структур, мабуть, 
щоб працевлаштувати 13 гене
ралів», – гірко жартують досвід
чені правоохоронці. Інформація 
розкидана – немає єдиного цен
тру аналізу, а отже, немає і зла
годженої протидії бандитам.  

«РіВЕНь БЕЗПЕКИ В БАНКАХ 
НЕ СТАВ МЕНШИМ,  
А ОСь РіВЕНь БОРОТьБИ  
Зі ЗЛОЧИННіСТЮ НАБАГАТО 
ЗНИЗИВСЯ»
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Атракціон дохідності
Щедрість банків наприкінці 2011-го й на початку 2012 року свідчить 
про погіршення ситуації у фінансовому секторі

В
ійна за гроші українців, 
розпочата фінустановами 
восени 2011-го, триває: від
тоді стрімко зростає дохід

ність вкладів як для приватних 
осіб, так і для підприємств. Бан
кіри, які ще в липні – серпні ми
нулого року активно знижували 
депозитні ставки, влаштували 
справжнє ралі. Наприкінці груд
 ня максимальна дохідність грив
невих депозитів для населення 
сягнула 25% річних. Порівняно з 
червнем – липнем 2011-го вклади 
терміном на один – три місяці 
подорожчали удвічі-втричі, «до
вгі» депозити (на 9–18 місяців) – 
на 4–5 в. п. Показово, що в корпо
ративному сегменті зросли став
 ки навіть за депозитними ліні
ями, які традиційно не є високо
дохідним інструментом: напри
кінці грудня ставки гривневих 
депліній досягли рекордних 
24,54% річних.

Політика банків зрозуміла: 
восени 2011-го вони зіткнулися з 
відпливом коштів, по суті, вперше 
від подій на початку кризи, що за
чепила Україну в жовтні 2008-го. 
Загалом у серпні–жовтні 2011-го 
чистий відплив коштів із гривне
вих рахунків перевищив 4 млрд. 
Тоді втрати банків компенсувало 
збільшення грошової маси на ва
лютних рахунках: українці че
кали на девальвацію гривні й на
магалися таким чином захистити 
заощадження. У листопаді розпо
чався новий процес – відплив ко
штів із валютних рахунків.

Банківська система знову за
хворіла на низьку ліквідність: за
лишки на коррахунках україн
ських банків від початку осені 
2011-го зрідка перевищували по
значку 15 млрд грн (іноді взагалі 
падали нижче ніж 10 млрд). При
чому вільні кошти зосереджу -
валися зазвичай у кількох най
більших фінустановах, а також 
держбанках. Тоді як для нор
мального функціонування бан
ківської системи залишки на кор
рахунках мають бути не мен
шими за 16–17 млрд грн.

Автор: 
Марія 

Мінська

ДЕДАЛі ВИщЕ й ВИщЕ
На думку банкірів, вихід із си
туації, що склалася, був лише 
один – заохочувати вкладників 
високими відсотковими став
ками. Аукціон щедрості від бан
ків триває: в січні ще можна 
скористатися новорічними та 
іншими заохочувальними акці
ями, які фінустанови запустили 
в грудні 2011-го.

На думку експертів, перма
нентно й відчутно мінливі депо
зитні ставки свідчать про, м’яко 
кажучи, хворобливість фінансо
вої системи загалом. Теоретично 
пропонувати вкладникам за
хмарні відсотки спроможні хіба 
що установи, які спеціалізуються 
на роздрібному кредитуванні (го
тівкою, кеш-кредитах, карткових і 
товарних позиках). Надаючи ко
шти під 120–150% річних (станом 
на 27 грудня 2011-го «Індекс Кре
дитМаркет готівковий» сягнув 
132,61%), спеціалізовані фінуста
нови спроможні забезпечити ви
плати на рівні 25% річних у гривні 
й навіть більше. Але ж останнім 
часом депозитні ставки підвищу
ють чи не всі фінустанови, і це вже 
тривожний сигнал.

Така практика частково вирі
шила проблеми банків під час 
фінансової кризи 2008–2009 ро
ків. Однак із багатьма зле по -
жартувала: усі пам’ятають, як 
складно, майже неможливо було 
повертати вкладникам свої крев-
 ні з проблемних фінустанов.

Стале зростання ставок за 
вкладами неможливе: щоби 
банки вчасно та в повному об
сязі сплачували відсотки й по
вертали гроші, вони мають пра
цювати, тобто їх треба спряму
вати на кредитування. Але на
справді охочих отримувати до
рогі кредити, ставки за якими 
давно перевищили 20% річних у 
гривні, обмаль. Загалом не
впинно зростаюча дохідність за 
вкладами призведе до того, що 
банкіри будуть вимушені спла
чувати відсотки за рахунок но
вих залучених коштів. Тоді де

позити з найнадійнішого інст -
рументу збереження коштів пе
ретворяться на вельми ризико
ваний: банківська система на
буде, так би мовити, обрисів пі
раміди. В Україні було чимало 
випадків, коли фінустанови 
(клієнти яких вимагали, аби їм 
повернули кошти) розгортали 
активні рекламні кампанії, аби 
залучити дорогі депозити, а вже 
за кілька місяців для їх поря
тунку НБУ вводив тимчасові ад
міністрації – Укрпромбанк (без
успішно), Родовід Банк, Надра 
Банк тощо. 

РЕГУЛЯТОР ДОПОМОЖЕ
Банкіри стверджують: покра
щити ліквідність системи може 
тільки Нацбанк. Від середини 
минулого року регулятор дотри
мується строгої монетарної полі
тики, яка, власне, і стала причи
ною гривневого голоду. На між
банку вартість ресурсів націо
нальної валюти підскочила аж 
до 40% річних – такий показник 
був зафіксований хіба що під час 
банківської кризи у 2008 році.

У грудні 2011-го директор ге
нерального департаменту грошо -
во-кредитної політики НБУ Оле-
 на Щербакова запевняла, що ре
гулятор може переглянути моне
тарну політику в бік пом’як  шення 
вже в першому кварталі 2012 року. 
Втім, обіцяне пом’як  шення нор
мативів може не дати бажаних ре
зультатів. Торік 30 листопада бу -
ло змінено норми резервування 
для банків і дозволено переве
дення на окремий рахунок у Нац
банку 70% суми сформованих ре
зервів (раніше діяла норма, згідно 
з якою щодня мали перерахову
вати 100% суми). Після цього за
лишки коштів на коррахунках  
перевищили 20 млрд грн. Але 
представники банків стверджу
ють, що грошей у фінансовій сис
темі вистачає лише для забезпе
чення підтримки функціону
вання: тран  закцій, здійснення 
поточних операцій, відсоткових 
виплат тощо.
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ПЕРЕДВіСНИК 
КРИЗИ?

У серпені – жовтні 
2011го чистий  
відплив коштів 

 із гривневих ра
хунків становив

4  
млрд  

грн
У кризові  

жовтень – грудень 
2008го –

18,77  
млрд  

грн
(включно  

з валютними  
депозитами)

30 грудня залишки на корра
хунках зросли до 28 млрд грн, 
але це не додає оптимізму: учас
ники ринку впевнені, що поліп
шення лише тимчасове. Річ у 
тому, що традиційно наприкінці 
кожного року на банківські ра
хунки надходять кошти від плат
ників податків. Через низьку ді
лову активність на початку року 
залишки зазвичай зостаються 
без змін (на 5 січня становили 
28,37 млрд грн). Але після затяж
них свят усе повернеться на 
круги своя: проблеми з ліквід
ністю дадуться взнаки, ставки на 
міжбанку поповзуть угору, фі
нустанови вимушено залучати
муть дорогу гривню.

2012 року послаблення в мо
нетарній політиці НБУ якщо й 
будуть, то зовсім незначні. Не 
останньою чергою саме гривне
вий дефіцит дає змогу регуля
тору приборкувати реальну ін
фляцію й утримувати стабіль
ний курс нацвалюти. 2012-го пе
ред Нацбанком стоять ті самі за
вдання, що й 2011-го. За прогно
зом регулятора, інфляція цього 
року не повинна перевищити 
7%. Хоча чинників, які можуть 
підігріти ціни, вистачає: і мож
ливе подорожчання газу (якщо 
Україні не вдасться домовитися 
з Росією про істотне здешев
лення блакитного палива), і 
зростання вартості комуналь

них послуг (у багатьох регіонах 
уже від січня підвищено та
рифи), і девальвація нац  валюти, 
й бажання роздрібних торгівців 
заробити на Євро-2012 тощо.

Цього року тиск на курс зрос
татиме і, щоби зберегти стабі -
льність (в остаточній редакції 
держ  бюджету-2012 уряд орієнту
ється на показник 8 UAH/USD), 
НБУ доведеться постійно витра
чати свої резерви. За 11 місяців 
2011-го на підтримку гривні ви
трачено майже $4 млрд. 2012-го 
простір для маневру в регуля
тора буде набагато вужчим: золо
товалютні резерви України змен
шилися до $32 млрд, причому 
частина цієї суми – кошти МВФ, 
які треба повернути вже до кінця 
цього року.

НБУ проблем не приховує: 
поповнення золотовалютних 
резервів України – першочер
гове завдання. Але наразі не
зрозуміло, як саме його вирішу
ватимуть. Є розмови про пере
хід на рублеві розрахунки за ро
сійський газ (нібито це дасть 
змогу зекономити $8 млрд). Ще 
$5 млрд обіцяють заощадити 
зменшенням попиту населення 
на вільноконвертовану валюту, 
себто й надалі практикувати
муть суворі адміністративні за
ходи. Від вересня до листопада 
2011 року, після впровадження 
продажу валюти за докумен

тами, середній добовий попит 
на долари США знизився зі 
$100 млн до $60 млн. Але все 
це лише тактичні рішення, без 
вирівнювання платіжного ба
лансу України (що майже не
можливо) забезпечити наси
чення економіки валютою годі.

За офіційними даними, дефі
цит платіжного балансу України 
за рік (від листопада 2010-го до 
листопада 2011-го) збільшився 
вшестеро (очікують, що за під
сумками 2011 року сягне $3 млрд). 
Кумулятивний дефіцит торгового 
балансу вже перевищив $10 млрд. 
Це пов’язано насамперед із про
блемами в європейській та світо
вій економіці, що зумовлюють па
діння обсягів українського екс
порту. Якщо тренд триватиме, а 
проблеми поглиблюватимуться, 
то утримати гривню Нацбанк на
вряд чи зможе.

Наразі експертні прогнози 
більш-менш оптимістичні. Так, 
макроекономіст ІК «Трійка Діа
лог Україна» Ірина Піонтков
ська вважає, що 2012-го курс 
зросте до рівня 8,5 UAH/USD. Із 
нею погоджується партнер ін
весткомпанії Capital Times Ерік 
Найман: «Якщо говорити про 
базовий сценарій на 2012 рік, то 
я очікую середньорічний курс 
на рівні 8,5 UAH/USD. Оптиміс
тичний прогноз – 8,2, песиміс
тичний – 8,8». 
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П
олітикам до вподоби обі
цяти кращі часи попе
реду. Але зараз багато 
хто сіє похмурі очіку

вання. У новорічному звер
ненні до народу німецька кан
цлерка Анґела Меркель ска
зала, що 2012-й буде важчим 
для єврозони, ніж 2011-й. Фран
цузький президент Ніколя Сар
козі говорив про «рік усіх мож
ливих ризиків». А за тисячі кі
лометрів індійський прем’єр-мі  - 
ністр Манмоган Сінґх попере
див своїх співвітчизників, аби 
ті не сприймали швидке зрос
тання країни як належне. 

З одного боку, песимізм 
дещо перебільшений. Найгір
ших наслідків кризи, напри
клад, розвалу єдиної європей
ської валюти або різкого еконо
мічного спаду в Китаї, можна 

уникнути. Остання статистика, 
особливо показники щодо пер
спектив світового виробництва, 
які перевищують очікування, 
аж ніяк не свідчить про різкий 
економічний спад. Ситуація в 
Америці, ймовірно, виявиться 
кращою, ніж прогнозується. 
Загальні наслідки мають бути 
млявими, не катастрофічними: 
обсяг світового виробництва 
може зрости на 3% – це най
нижчий показник з 2009 року і 
значно нижчий за середній ми
нулого десятиліття. 

Та з іншого – невтішні попе
редження доречні, і вони неа
бияк засмучують. Одна з при
чин таких похмурих прогнозів 
полягає у тому, що політики, 
особливо на Заході, мало стара
тимуться допомогти (і можуть 
цим нашкодити) своїм економі

кам. Насправді майбутнє могло 
би бути кращим. 

Почнімо з Європи – най
слабшого гвинтика у всесвіт
ньому двигуні. Єврозона вже 
майже напевне потрапила в ре
цесію, яка на думку більшості, 
аналітиків, має бути короткою і 
поверховою: група прогнозис
тів, яких регулярно опитує The 
Economist, вважає, що обсяг ви
робництва знизиться у 2012 
році на 0,5%. Незначний еконо
мічний спад означатиме, що єв
ропейські політики, хоч і не 
надто спритно, усе ж крокують 
до вирішення боргової кризи; 
Європейський центральний 
банк (ЄЦБ) знизить ризик бор
гової катастрофи завдяки тому, 
що нещодавно надав банкам 
ліквідність на три роки, а вплив 
жорсткої фінансової економії 

щО ПОСіЯЛИ…
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2012 рік, напевне, буде дуже 
важким  

для світової економіки, хоча 
цього можна уникнути

ПЕСИМІСТИ. 
Лідери 
Франції та 
Німеччини не 
віщують своїм 
громадянам 
нічого доброго 
у 2012-му
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«Якщо єдина ва
люта (євро) зазнає 
краху, то це при
зведе до розпаду 

самого Єс. Щó, 
своєю чергою, ма

тиме катастрофічні 
наслідки для всієї 

світової фінансової 
системи»

Джордж сорос

на економічне зростання буде 
нетривалим і незначним. 

Ці надії можуть виявитися 
й недоречними. Непевність 
щодо майбутнього єврозони 
досі актуальна не в останню 
чергу через те, що її політики 
більше зосереджуються на за

побіганні майбутньому марно
тратству, ніж на підтримці по
страждалих економік сьогодні. 
Попри вливання ліквідності 
від ЄЦБ, банки, схоже, не дуже 
хочуть купувати багато дер
жавних облігацій. А оскільки 
самим тільки Італії та Іспанії 
пролонгувати необхідно понад 
€150 млрд ($195 млрд) боргу за 
перші три місяці цього року, 
занепокоєння з приводу суве
ренних боргів, імовірно, пог-
либляться. Укорінюється пороч-
 не коло зі слабкого економіч
ного зростання, дедалі біль
шого дефіциту і посилення за
ходів економії. Досить глянути 
на Іспанію, де новий уряд пові
домив, що дефіцит бюджету 
2011 року буде гіршим, ніж очі
кувалося (8% ВВП, а не 6%), і 
відразу оголосив про нові ско
рочення державних видатків 
та підвищення податків для 
компенсації. Якщо ці обмежу
вальні сили живитимуться са
мими собою, економічний спад 
Європи може бути жахливим. 

Відтак єврозона є найзло
віснішою тінню, що нависла 
над світовою економікою, але 
вона не єдина. Постраждати 
можуть країни, що розвива
ються. Очевидно, що охоло
джується зростання китайсь-
кої економіки. І навіть якщо 
Пекін послабить макроеконо
мічну політику достатньо 
сприт  но, аби уникнути різкого 
спаду економіки, – а на те 
схоже, – зростання цього року 
навряд чи перевищить 8%. 
Сповільнення зростання в Ки
таї підриває ціни на сировину, 
чим шкодить експортерам Ла
тинської Америки. Якщо до
дати до цього внутрішні про
блеми (Індії, наприклад, сві
тить великий бюджетний де
фіцит, зниження довіри і ви
сока інфляція) та пульсуючі 
наслідки кризи євро (які силь-
 но вдарять по зростанню Схід
ної Європи і Туреччини), ціл
ком можливо припустити, що 
зростання країн, які розвива
ються, сягне близько 5%. Та
кий показник став би найниж
чим за десятиліття, якщо не 
брати до уваги світовий спад 
2009-го. 

Якщо й варто чекати при
ємних несподіванок, то, на
певне, від США, однак вони 
можливі скоріше як результат 
того, що майбутня реальність 

перевищить надзвичайно ни-
зькі нинішні очікування від 
найпотужнішої економіки сві-
 ту, а не різкого зростання аме
риканської економіки. Профе
сійні економічні віщуни пого
джуються з тим, що 2012-го 
ВВП Америки підвищиться на 
2%, що нижче за мінімальний 
темп і значно менше, ніж не
обхідно для скорочення без
робіття. 

Цей прогноз може вияви
тися занадто песимістичним. 
На відміну від Європи, Сполу
чені Штати пом’якшили по-
літику жорсткої економії за
вдяки тимчасовому продо
вженню пільг на податок на 
прибуток. Борговий тягар насе
лення скоротився, ринок житла 
демонструє ознаки стабіль
ності, а ринок праці – іскорки 
життя. Але американські пер
спективи, як і європейські, за
тьмарює політична непевність. 
Пільги на податок на прибуток 
діятимуть довше всього на два 
місяці, а це означає, що решта 
року буде позначена фінансо
вими перепалками, оскільки 
влада не зробить нічого, щоб 
навести порядок у середньо
строковому фінансовому без
ладі США чи вирівняти вели
чезні збільшення податків та 
обмеження державних видат
ків, які за чинним законодав
ством світять у 2012 році. Це ре
цепт того, як знищити довіру і 
відлякати інвесторів. 

Історія вчить нас, що після 
фінансових криз наступають 
роки економічної млявості. Але 
не всі нинішні страждання ви
правдані. Немає підстав для та
кої незрозумілості майбутньо-
 го єврозони і фінансового пара
лічу Америки. Європейцям не 
потрібно поглиблювати про
блеми периферійних економік 
ще жорсткішою економією. До
речнішим тут буде виважені
ший підхід із більшим фінансу
ванням і великою кількістю 
структурних реформ. Невмілі 
політики поклали великий тя
гар на плечі центробанків, 
яким тепер доведеться вдава
тися до численніших нетради
ційних заході в на кшталт ва
лютного стимулювання (quan-
titative easing). Це полегшить 
агонію, але не компенсує поми
лок політиків. Схоже, що в 
2012-му вони пожинатимуть 
плоди власної інертності. 

щО ПОСіЯЛИ…

Світовий ВВП 
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РОЗПАД іРАКУ МОЖЕ 
ВИЯВИТИСЯ ДУЖЕ  
ВДАЛИМ МОМЕНТОМ  
ДЛЯ КУРДСьКОГО НАРОДУ

Автор:  
Віктор Каспрук

С
ерія терористичних актів, 
що забрали десятки життів 
у Багдаді та інших іраксь-
ких містах, невипадково 

збіглась у часі з політичною кри
зою. Стосунки між урядом кра
їни, в якому домінують шиїти, й 
провідною політичною силою су
нітів загострилися. Остан  ня бой
котує засідання парламенту і 
звинувачує прем’єра Нурі Малікі 
в узурпації влади. Після виве
дення наприкінці минулого року 
американських військ багато хто 
переймається питанням: чи збе
режеться Ірак як єдина держава 
до кінця 2012-го? Адже після її 
федералізації можливий наступ
ний крок – поділ на арабські ши
їтську та сунітську, а також курд
ську частини.

КУРДСьКЕ ПИТАННЯ
На ймовірний розпад Іраку су
сідні країни Близькосхідного ре
гіону реагують по-різному. Без-
умовно, це дуже тривожить Ан
кару. Адже виокремлення ірак
ського Курдистану як незалеж
ної держави здатне загострити 
сепаратистські настрої курдсь-
кого населення Туреччини. Не 
виключено, що вона, прогнозу
ючи такий розвиток подій, спро
бує діяти на випередження. І на
магаючись завдати превентив
ного удару, введе в іракський 
Курдистан свої війська. Втім, у 
цьому випадку замість утихоми
рення курдів турки можуть ви
кликати повстання на своїх пів
денних територіях, де той самий 
народ десятиліттями страждає 
від зневаги й репресій.

Таку стратегію турецької 
влади, звісно, складно назвати 
вдалою. Однак теперішній уряд 
в Анкарі, який звів до мінімуму 
вплив армійських генералів на 
політичні рішення й ігнорує 
світські принципи Кемаля Ата
тюрка, здатен мотивувати таку 
ухвалу, виходячи не з її страте
гічної правильності, а з нібито 
нагальної політичної доціль
ності.

У сусідньому Ірані теж усві
домлюють, що поділ території 
Іраку спроможний викликати 
ефект доміно. Це, не виключено, 
призведе до відриву курдської 
території від Західного Ірану.

Перспектива «цунамі» не
стабільності, яке здатне виник

нути після розпаду Іраку, жахає 
не лише Туреччину та Іран, а й 
Сирію, котра теж тримає під 
своїм контролем частину етніч
них курдських територій. Роз
пад Іраку може виявитися дуже 
вдалим моментом для курд
ського народу. Якщо 2012 року в 
Сирії впаде режим президента 
Башара Аcсада, а Іран втягне-
ться у військове протистояння із 
Західним світом, то курди, які 

проживають у Туреччині, Іраку, 
Ірані та Сирії, можуть висту
пити єдиним фронтом задля 
здобуття незалежності.

НЕВДАЛА ДЕМОКРАТИЗАЦіЯ
Але курдське питання не єдина 
проблема Іраку. З висоти 2012 

року можна сказати, що найбіль
шою помилкою президента Джо-
рд жа Буша-молодшого та його 
команди після вторгнення США 
до цієї держави 2003 року стала 
віра в те, що американські по
гляди на світ і соціальна система 
є універсальними й що їх легко 
буде адаптувати до реалій ірак
ського життя.

Зрозумівши, що ліберальна 
філософія в Іраку не прище
плюється, адміністрація США 
прийняла інше, здавалося тоді, 
цілком логічне рішення: в кра
їні здатна прижитися демокра
тія з федеральними характе
ристиками. Мовляв, якщо це 
спрацьовує в Сполучених Шта
тах, Канаді та Швейцарії, то по
винно спрацювати і в Іраку. Але 
там федеративний устрій вия
вився нежиттєздатним. Щоб 
уникнути поділу держави і щоб 
система управління в Іраку 
була найефективнішою, кон
ституційному урядові слід ста
вити економічний розвиток і 

ЧИ ПЕРЕЖИВЕ іРАК 2012 РіК?

Після виводу американських військ 
країна може просто розпастися  
на три частини – курдську, сунітську 
та шиїтську. Ця перспектива  
дуже тривожить сусідні країни
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соціальний добробут над усім 
іншим. Все це повинно допо
внюватися незалежною судо
вою владою.

У реальності так зробити 
дуже непросто. Цілком імовірно, 
в найближчі 10–20 років Ірак 
(якщо навіть процес його роз
паду буде загальмовано), зали
шатиметься слабкою і дуже 
уразливою до зовнішніх впливів 
країною. 20 років воєн Саддама 
Хусейна (спочатку з Іраном, а 
потім із Заходом) та його жор
стоке тоталітарне правління 
знищили людський капітал у 
країні, який можна було б залу
чати до функціонування ірак
ських міністерств. Вельми по
ширена до 2003 року думка, що 
там наявний добре освічений 
середній клас, який може попов -
нити лави технократії, вияви
лася хибною. Тому іракські 
суспільні інститути будувати
муться повільно, стикаючись із 
величезними кадровими про
блемами.

БРАК ЧАСУ
Ірак, як й інші держави Близь
кого Сходу, має небагато до
свіду в досягненні політичних 
компромісів. Мова як про роз
поділ владних повноважень, 
так і про повагу до прав мен
шин та інші елементи, необ
хідні для успішної роботи демо
кратичного уряду. Іракське сус
пільство страждає від тієї ж 
таки нездатності досягнення 
політичного консенсусу між 
різними політичними силами, 
що й розрізнене сомалійське. 
Іракці лише за кілька кроків від 
входу в те саме нескінченне пе
кло хаосу.

Нині дехто навіть говорить, 
що за Саддама Хусейна в Іраку 
панувала стабільність, яку зруй
нувало американське вторгнен-
 ня. Але чи справді тоді було 
краще? Очевидно, що ні. Не 
менш ніж 1 млн іракців вбито 
під час безглуздої війни з Іра
ном. До 800 тис. страчені або 
«зникли». Хусейн вирішував 

проблему іракської єдності в 
спосіб жорстоких репресій. Ін
ших дієвих засобів він просто не 
уявляв.

Не виключено, демократія 
згодом і могла б прижитись у 
єдиному Іраку, але для її культи
вування просто вже немає часо
вого ресурсу. Тому логічніше 
було б спробувати застосовувати 
відповідні принципи у трьох не
залежних державах, бо ж демо
кратичні інститути в Іраку на 
сьогодні не є достатньо силь
ними, аби пов’язати в одне ціле 
шиїтську, сунітську й курдську 
спільноти. І тому, можливо, кра-
 ще розлучитися без конфліктів, 
аніж прийти до того самого ре
зультату після кривавої грома
дянської війни, як це трапилося 
в колишній Югославії.

ПЕРЕГЛЯД КОРДОНіВ
Поділ Іраку ставить перед дер
жавами регіону проблему, яка 
може виявитися співвідносною з 
наслідками Арабської весни. А 
до того ж вона перетворюється 
на симптом іншої – великої та 
складної. Оскільки іракський 
розпад порушує питання право
мірності угоди Сайкса – Піко 
1916 року, за якою території 
Османської імперії на Близь
кому Сході було розподілено 
між британськими та французь
кими сферами впливу.

Одним із наслідків угоди 
Сайкса – Піко стало нелогічне 
об’єднання під одним іракським 
державним дахом трьох абсо
лютно різних спільнот. Тому 
таке штучне державне утво
рення спроможне бути кероване 
лише «сильною рукою» на 
кшталт диктатора Саддама Ху
сейна. Іракський розпад здатен 
стати каталізатором перегляду 
наслідків колишнього поділу 
Османської імперії. Сирія, на
приклад, теж об’єднує кілька ет
норелігійних спільнот.

2012 рік стає часом випробо
вування Іраку на міцність. Якщо 
ця держава внаслідок неприми
ренних протиріч між трьома її 
частинами скотиться до грома
дянської війни, то розвал ба
читься для неї неминучим. Три
валий час присутність військ 
США цементувала іракську єд
ність, але після їхнього виводу 
складається інакша ситуація. 
Тож головне питання – в тому, 
буде поділ країни кривавим чи 
мирним. 

ЧИ ПЕРЕЖИВЕ іРАК 2012 РіК?

Приблизно 

60% 
населення Іраку 

складають  
арабишиїти

20% 
арабисуніти

20% 
курди
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К
онсервативний прем’єр-
міністр Угорщини Віктор 
Орбан (на фото) мало ски
дається на лиходія. Диси-

дент-активіст за комуністів, він 
уже відбув один термін у ролі 
авторитетного, хоча й дещо по
пулістського прем’єра, перш 
ніж привів 2010 року свою пар
тію «Фідес» назад до влади. Од
нак після запровадження нової 
Конституції 1 січня і зливи но
вих фундаментальних законів 
угорські критики та прихиль
ники країни за кордоном по
чали звинувачувати Орбана в 
тому, що він повертає Угорщину 
до автократії.

Прихильники Орбана ствер
джують, що його радикальний 
підхід виправдовує необхід
ність упорядкування економіч
ного безладу, очищення дер
жави від корупції та викорі
нення залишків комунізму. 
Вони заявляють, що оскільки 
«Фідес» здобула дві третини 
парламентських місць на вибо

рах 2010 року, то уряд має право 
на проведення значних консти
туційних змін, навіть якщо де
які з них здаються нелібераль
ними й націоналістичними. 
Але демократія полягає не ли-
ше в тому, щоб виграти пере
гони. Навіть більшість у дві тре
тини не має дати змогу «Фідес» 
захоплювати владу над нібито 
незалежними структурами, зо
крема регулятором ЗМІ, судо
вою системою, центробанком та 
контрольно-ревізійними орга
нами, годі й казати про пере
писування на свою користь ви
борчого законодавства.

Такі тенденції повинні при
соромити Євросоюз, який на
йдужче пишається тим, що вко
рінив демократію і процвітання 
на континенті. Однак і ЄС не 
може безмежно втручатись у 
поведінку Угорщини. Він має 
більше важелів впливу на кра
їни, що хочуть приєднатися до 
спільноти, ніж на її законних 
членів. Наприкінці 1990-х 
Брюссель переконав політиків 
Словаччини, яка тоді була кан
дидатом на вступ, зняти з по
сади прем’єра націоналіста Вла
діміра Мечіара. Але спроба бой
котувати 2000 року Австрію, 
яка вже була членом ЄС, через 
прийняття крайньо правої пар
тії Йорґа Гайдера до уряду про
валилася.

І все ж Євросоюз міг би зро
бити більше, особливо там, де 
інтриги Орбана загрожують 
економічній стабільності Угор
щини. Як найбільший централь-
ноєвропейський боржник, кра
їна гостро потребує підтримки 
іноземних інвесторів, але їх 
відлякує політичний ризик, 
підвищений самим-таки уря
дом. ЄС і МВФ уже вийшли з 
перемовин про надання Буда
пештові кредиту для зміцнен-
 ня економіки країни, оскільки 
вважають, що «Фідес» підри
ває незалежність центробанку 
й Національної фінансової 
ради. Не дивно, що кредитний 
рейтинг Угорщини нещодавно 

впав до «сміттєвого», зроста
ють коротко- й довгострокові 
відсоткові ставки, а форинт 
знецінюється.

Крім відмови у виділенні 
кредиту Угорщині Європейська 
комісія повинна подати на неї 
до Європейського суду через но
вий закон, який, схоже, супере
чить договірному зобов’язанню 
країни забепечувати незалеж
ність центрального банку. Якщо 
угорці проігнорують рішення 
не на свою користь, комісія має 
бути готова застосувати дого
вірні положення, за якими їхню 
державу тимчасово позбавлять 
права голосу в Брюсселі. Комі
сія часто вагається за потреби 
різкої конфронтації з націо
нальними урядами, але в цьому 
випадку повинна діяти рішуче.

Європейські лідери мають 
голосно й чітко засудити анти
демократичну поведінку Ор
бана. Але тут лідерство узяла на 
себе держсекретар США Гілларі 
Клінтон. Проблема в тому, що 
лідери ЄС, які тепер проводять 
саміти ледь не щомісяця, часто 
занадто приязні між собою, аби 
критикувати одне одного. Дуже 
мало з них, наприклад, будь-
коли нарікали на привласнення 
Сільвіо Берлусконі електро
нних ЗМІ в Італії. Більше полі
тиків мають перейняти при
клад міністра закордонних 
справ Франції Алена Жуппе, 
який цього тижня розкритику
вав захоплення влади Орбаном.

Правоцентристські колеги 
Орбана, серед яких Анґела Мер
кель і Ніколя Саркозі, мають на 
нього більший вплив, ніж інші 
європейські політики. Відтак 
вони особливо відповідальні за 
те, щоб його приструнити. «Фі
дес» пишається тим, що нале
жить до Європейської народної 
партії – парасолькової групи й 
найбільшої політичної сім’ї в 
ЄС. Погроза виключити Орбана 
з Європейської народної партії 
може бути найдієвішим спосо
бом відвернути його від шляху 
до автократії. 

Побороти Вікторові вади
Європа могла б зробити більше, аби зупинити руйнування 
демократичних норм в Угорщині
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Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3
(ст. м. «Золоті Bорота»)

Журнал «Український тиждень» 
та Книгарня «Є» запрошують. 

Тема зустрічі: «Природа і суть 
російського неототалітаризму»

Наш гість – Юрій АФАНАСЬЄВ

Pосійський політик та історик, ідеолог 
антикомуністичного руху в СРСР, один 
із засновників і співголова руху 
«Демократическая Россия»

Юрій Афанасьєв – російський політик, історик, доктор історичних 
наук, професор
1957 рік – закінчив історичний факультет МДУ
1971 рік – закінчив аспірантуру АСН при ЦК КПРС
1971, 1976 роки – стажувався в Паризькому університеті (Сорбонна)
1972–1981 роки – доцент кафедри всесвітньої істор�, проректор 
із навчальної роботи ВКШ при ЦК ВЛКСМ
1983–1986 роки – редактор відділу істор�, член редколег� журналу 
«Коммунист»; завідувач секц� істор� культури зарубіжних країн 
Інституту всесвітньої істор� АН СРСР
1986–1991 роки – ректор Московського державного історико-
архівного інституту
1991–2006 роки – засновник, ректор, президент Російського 
державного гуманітарного університету
1989 рік – обраний народним депутатом СРСР
1990–1992 роки – один із творців і співголова руху 
«Демократическая Россия». Ініціатор та лідер групи «Независимая 
гражданская инициатива»
1993 рік – склав із себе повноваження народного депутата Рос�

НАГОРОДИ:
Орден Почесного легіону (Франція)
Командор ордена Великого князя Литовського Ґедімінаса (Литва)
Командор I класу ордена Полярної зірки (Швеція)
Офіцер ордена Заслуг перед Республікою Польща (Польща)
Пам’ятна медаль «13 січня» (Литва)

Генеральний інформаційний партнер ВХІД ВІЛЬНИЙ
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У свої 94 роки Стефан Ес
сель рухливий, дотеп
ний, енергійний. При 
краватці, в бездоганно 

випрасуваній сорочці… Важко 
повірити, що за спиною цієї лю
дини – підпільна діяльність у 
французькому русі Опору часів 
Другої світової, ув’язнення та 
смертний вирок у Бухенвальді, 
якого дивом удалося уникнути, 
участь у написанні Всесвітньої 
декларації прав людини та пів
століття дипломатичної праці.

Коротенька брошура Сте
фана Есселя «Обурюйтеся!», що 
вийшла друком півтора року 
тому, несподівано для світу й 
самого автора стала бестселе
ром. Її вже видали чотирма де
сятками мов (загальний тираж 
4 млн примірників). Є також 
український переклад, який че
кає на свого видавця.

Юрби критиків шукають і не 
знаходять пояснень несподіва
ного успіху цього невеликого 
тексту обсягом у 30 сторінок. 
Праві закидають Есселеві лі
вацький популізм, ліві нарікають 
на надмірне загравання з цен
тристами. Кілька проізраїльсь -
ких організацій Франції позива
ються з ним через нищівну кри
тику політики Держави Ізраїль 
на палестинських територіях. 

Минулого літа книжка на
дихнула на видовищні протести 
іспанських «індіґнадос». Згодом 
подібні за вимогами й характе
ром рухи постали в Бельгії та Іта
лії, Новій Зеландії та на острові 
Тайвань, у Латинській Америці й 
Австралії. «То лише збіг у часі, – 
пояснив автор Тижню. – Успіх 
мого скромного доробку – це тіль-  
ки те, що я вловив настрій доби».

КОНФіСКАЦіЯ МАйБУТНьОГО
У. Т.: Пане Ессель, у своїй книжці 
ви пишете, що «вдавання до на-

сильства – це ознака нинішньої 
слабкості й гарантія поразки в 
майбутньому». Але ж дивіться: 
в Білорусі за суперечливими 
звинуваченнями в тероризмі 
двох молодих людей засудже -
 но до смертної кари. В Україні 
та Росії під будь-якими приво-
дами опозицію усувають із полі-
тичного життя, а її лідерів кида-
ють до в’язниць. Таких прикла-
дів багато в цілому світі...

– Я не настільки добре знаю 
вашу ситуацію, бо ніколи в Укра
їні не був. Але чув, що й у вас чи
мало проблем, які обурюють мо
лодь, підштовхуючи її до протес
тів. Це, можливо, конфіскація не 
лише матеріальних ресурсів дер
жави, а й майбутнього наступних 
поколінь, що її здійснюють олі
гархи. Ми живемо у світі, де біль
шість народів не мають демокра
тичної влади. Світова олігархія 
маніпулює фінансовими рин
ками, які, своєю чергою, накида
ють урядам власну політику. На
віть якщо держави прагнуть по
збутися такого економічного 
контролю й тиску, їм це не за
вжди вдається. Але треба змі
нити ситуацію. Інакше гармоній
ного суспільства не збудуєш. 
Прогрес, звичайно, є. Диктатури 
помалу поступаються місцем де
мократичнішим режимам в Ар
гентині, Бразилії, Чилі. Далі, ма
буть, настане черга Тунісу, 
Єгипту, можливо, Марокко...

У. Т.: Ви кажете, що міжнародна 
політика недостатньо вимо-
глива до тих, хто вирішує дер-
жавні проблеми насильниць-
кими методами. Але де знайти 
ефективні важелі зовнішнього 
тиску на авторитарні режими? 
Який ресурс сьогодні дає змогу 
ефективно їм протистояти?

– Я переконаний, що найкра
щих результатів можна досяг

Спілкувалася  
Алла 

Лазарева

Бунтарська доба
Книжка французького письменника 
й дипломата Стефана Есселя «Обурюйтеся!» 
розпродається мільйонними накладами, 
надихаючи на протестні акції молодь цілого світу

нути не силовим методом. Укра
їна дала світові такий приклад. 
Вона здійснила ненасильницьку 
революцію. Вацлав Гавел у Че
хословаччині також розділив 
державу на дві нові, не застосову
ючи сили. Ґорбачов домігся нена
сильницької ліквідації СРСР. Те, 
що ми сьогодні бачимо в Тунісі, 
Єгипті (події в Лівії трохи склад
ніші), доводить, що нині в моло
дих людей є можливості мобілі
зуватись і вибороти демокра
тичні зміни. Це моя надія. Моя 
маленька книжечка написана 
для того, щоб нагадати молоді: не 
варто думати, ніби нічого не зро
биш! Буцімто економіка може 
розвиватися тільки в такий спо
сіб, а держави – жити тільки так і 
не інакше. Ні. Нові засоби кому
нікації, доступні вашому поко
лінню, дають змогу миттю вста
новити контакт із будь-яким ку
точком світу. Можливо, потрібно 
думати не так про умовний світо



БіОГРАФіЧНА НОТА
Стефан Ессель 
Народився в Берліні, в родині художниці й письменника.
1925 – сім’я іммігрує до Парижа.
1937 – Ессель дістає французьке громадянство.
1939 – як і решта студентів Вищої адміністративної 
школи, мобілізований до французької армії.
1940 – опиняється в німецькому полоні, звідки втікає.
1941 – долучається в Лондоні до руху «Вільна Франція» 
на чолі з Шарлем де Ґоллем.
1944 – заарештований у Парижі, під час виконання місії 
для руху Опору, депортований до Бухенвальда й засу-
джений до смертної кари; втікає з концтабору під чу-
жим ім’ям, із посвідкою померлого товариша.
1945 – потрапляє за конкурсом на дипломатичну ро-
боту до Міністерства закордонних справ Франції.
1946 – працює в ООН, бере участь у написанні Всесвіт-
ньої декларації прав людини (Нью-Йорк).
1977 – посол Франції в ООН.
1990 – подає скандальний звіт про клієнтурні відносини 
французьких еліт з африканськими диктаторами; цей 
документ був вилучений із публічних бібліотек і став 
причиною конфлікту з Франсуа Міттераном.
2010 – видає книжку «Обурюйтеся!», яка розходиться у 
світі мільйонними накладами.
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вий уряд чи спільну планетарну 
державу, яка заступила б 192 кра -
їни – члени ООН, а про єдиний 
громадський рух, котрий опі  ку -
вав  ся б проблемами води, віднов
люваної енергії, житла, жебра
цтва тощо. Півтора десятка років 
тому виник рух «Аттак». Він на
магався на світовому рівні чини-
 ти тиск на різні уряди. Такі про
екти, коли вони зосереджуються 
на чітких, конкретних цілях, мо
жуть досягати результатів.

У. Т.: Рух «обурених», який по-
чався з іспанії, ідеологічно спи-
рається на вашу книжку!

– То стався збіг у часі. Моя 
книжка вийшла друком у жовт-
 ні, а за кілька місяців у Тунісі, 
Єгипті, Іспанії та інших країнах 
з’явилися протестні рухи. Мож
ливо, вони скористалися з яки
хось моїх міркувань. Але оче
видно те, що змін домагаються 
вони, а не я.

У. Т.: Вам пощастило, отже, від-
чути й відтворити настрій часу, 
що охопив величезну кількість 
людей у різних куточках світу?

– Мені пощастило на своїх 
30 сторінках висловити дуже 
прості, але важливі речі. Чудово, 
що вони придалися. Інколи події 
виходять далеко за межі того, 
чого хотілося б авторові. Напри
клад, ці жорсткі, брутальні су
тички в Іспанії, під час акцій 
«обурених». Це неминучі речі, бо 
насильство завжди спокушає 
людей. Але я вважаю, що нена
сильницькі дії ефективніші. За
галом, мені дуже приємно, що 
багато людей у різних країнах 
світу зацікавилися моєю скром
ною працею, шукаючи, як чи
нити опір подіям, що виклика
ють їхній гнів.

У. Т.: Комітет єврейських організа-
цій Франції позивається до вас 
через сувору оцінку, яку ви дали 
у книжці діям уряду ізраїлю сто-
совно Палестини. Чи припускаєте 
ви, що мир між ними можливий?

– Я бував не раз і в Палес
тині, і в секторі Газа, і в Тель-
Авіві. Мені дуже прикро, що цей 
конфлікт ніяк не знаходить уре
гулювання. Я досить добре знаю 
палестинців, щоб бути певним: 
вони не мають намірів воювати 
проти Ізраїлю, а хочуть лише 
мати власну територію, яку їм 
визначила ООН. Сьогодні в Ізра
їлі, сказати б, недемократичний 
уряд. Але згодом країна зможе 
його позбутись і обрати когось 
на кшталт Іцхака Рабіна. Тоді рі
шення знайдеться. Я певен, що 
мир можливий. Для цього треба, 
щоб такі впливові потуги міжна
родної політики, як США та ЄС, 
чинили тиск на ізраїльський 
уряд і домагалися змін.

У. Т.: Чому, на вашу думку, у ве-
ресні 2011 року ідея створення 
незалежної палестинської дер-
жави не дістала підтримки Ге-
неральної Асамблеї ООН?

– Більшість членів ООН під
тримують ідею існування Палес
тинської держави. Та оскіль  ки рі
шення ухвалює Рада Безпеки, а в 
її складі є принаймні один уряд, 
дуже тісно пов’язаний з Ізраї
лем, – я кажу про Сполучені 
Штати, – на жаль, Палестині не 
вдається обійти цієї перешкоди 
на шляху до міжнародного ви
знання. Але її нещодавно ви
знало ЮНЕСКО. Це вже прогрес.
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ТРИБУН. 
Стефан Ессель 
закликає 
українців 
обурюватись і 
не боятись ані 
свого гніву, ані 
олігархів
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У. Т.: У яких країнах вийшла 
друком ваша книжка?

– Їх понад 40. Це Японія, Ар
гентина, Південна Корея, Ав
стралія, Бразилія, Іспанія, Іта
лія, Німеччина та інші держави. 
Усе це дуже добре. Але я наголо
шую: саме незадоволені з різних 
куточків світу, а не я, несуть від
повідальність і за їхню боротьбу, 
й за її наслідки. Якщо мої укра
їнські друзі хочуть домагатися 
кращого політичного та еконо
мічного устрою в себе вдома, 
вони мають сподіватися не на 
мене та мою книжку, а на себе 
самих. Чинити на власний роз
суд. І не боятись ані свого обу
рення, ані своїх олігархів. Світ 
не є статичним. Перемоги орга
нізованого спротиву можливі.

ПРИРОДНіСТь ДЕМОКРАТії
У. Т.: Як фаховий дипломат, як 
ви оцінюєте сьогодні роботу 
Ради Європи та Європейського 
суду з прав людини? Наскільки 
вони, на вашу думку, ефективні 
й відповідають викликам часу?

– ОБСЄ, Рада Європи – все це 
дуже потрібні інституції. Та на 
сьогодні недостатньо сильні. 
Потрібно, щоб суттєвий прогрес 
відбувся в царині економіки. 
Але й політики також. Демокра
тія – це європейська цінність. Це 
природний елемент нашого 
спільного простору, до якого, 
поза сумнівом, входить і Укра
їна. Наші спільні цінності – 
право, справедливість, свобода. 
Що дужче ми сприятимемо 
тому, аби демократія в таких 
державах, як Україна й Туреч
чина, почувалася комфортно, то 
більше шансів у Європи гідно 
відповісти на сучасні виклики. 
Європа вже відіграє важливу 
роль, але мусить іще її поси
лити, щоб у світі стало менше 
економічної та екологічної не
справедливості й щоб європей
ські цінності зміцнилися.

У. Т.: Чи вважаєте ви, що Німеч-
чина – країна, в якій ви народи-
лися, – мусить увійти до складу 
постійних членів Радбезу ООН?

– Я переконаний, що ре
форма Ради Безпеки необхідна. 
Це не буде просто, бо засаднича 
хартія Об’єднаних Націй дає 
надмірні права п’ятьом пере
можцям Другої світової війни. 
Але світ змінюється. Нам по
трібна Рада Безпеки з більшою 
кількістю постійних членів. 

Можливо, треба долучити не 
лише Німеччину. Також на 
часі – скасувати право вето. 
Тобто перейти від абсолютного 
консенсусу до голосування 
двома третинами. Така ре
форма ООН, якраз коли я пра
цював у цій установі 17 років 
тому, в 1995-му, вже була розро
блена спеціальною робочою 
групою. Але вона не відбулася.

У. Т.: Чому?
– Не було тиску з боку гро

мадянських суспільств зацікав
лених держав. Ваше покоління 
мусить довершити цю роботу, 
щоб важливі зміни в системі 
управління нашою планетою 
нарешті здійснилися.

У. Т.: Чи погоджуєтесь ви з дум-
кою, що по закінченні Другої 
світової п’ять переможців, а 
нині постійні члени Ради Без-
пеки ООН, по суті, захопили по-
зиції світової аристократії в між-
народній політиці й у певному 
сенсі привласнили владу над 
планетою?

– По закінченні війни було 
необхідно віднайти таку модель 
співробітництва, яка зобов’я  зала 
б Сполучені Штати та СРСР пра
цювати разом. То не було про
сто. Кожній із цих держав годи
лося надати засоби для захисту 

проти більшості, яка може вия
витися ворожою. Ми змогли 
ввести СРСР до РБ ООН тільки 
тоді, коли стало зрозуміло, що 
проти Москви немає чітко сфор
мованої більшості. Така біль
шість ситуативно з’явилася під 
час Корейської війни. І тоді вда
лося обійти Раду Безпеки – про
вести рішення через Генеральну 
Асамблею. Але це був виняток із 
правила. Отже, той спосіб, у 
який працює сьогодні ООН, є іс
торично зрозумілим. Але ми
нуло 55 років, назріла реформа.

У. Т.: що ви думаєте про пер-
спективи розширення Євросо-
юзу та його майбутнє? Дедалі 
більше скептиків кажуть, ніби 
європейський проект прирече-
ний і навіть ЄС може незабаром 
узагалі припинити існування...

– Багато залежить від того, 
наскільки відповідальним вия
виться молоде покоління євро
пейців. Нині багато змін відбу
вається в Латинській Америці. 
Але Європу, яка могла б дина
мічно розвиватися, в останні 
20 років ніби заціпило. Ніхто не 
хоче поступатися часткою свого 
суверенітету. А без такої від
мови не збудувати федеральної 
Європи, в якій Україна, на мою 
думку, мусить згодом також 
знайти своє законне місце. 
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М’який тоталітаризм
Т

ермін «м’який тоталітаризм» нині на устах 
багатьох спостерігачів. Вони мають на увазі, 
що Європейський Союз – не демократичне 
утворення, а технократичне в масці демокра

тії. Через масовий нагляд і служби розвідки, що, 
прикриваючись війною з тероризмом, вимагають 
дедалі інтенсивнішого сканування пасажирів в 
основних аеропортах світу чи того, щоб ми по -
відом  ляли кожну деталь нашої банківської діяль
ності, соціологи починають частіше описувати цю 
зловісну тенденцію позбавлення нас приватності 
терміном «м’який тоталітаризм». 
Насправді ж таке припущення може бути навіть 
ближчим до реальності, ніж вони говорять. Усі ці 
характеристики сучасності в поєднанні з дедалі 
більшою одержимістю контролю над нашою пу
блічною діяльністю дають підстави без сумніву 
припустити, що нині приватність зникла. Як лю
дина, котра росла і виховувалася в брєжнєвські 
часи, я, хоч і дещо наївно, якийсь час вважав, що 
на людську гідність посягав виключно Радян
ський Союз: зрештою, ми не могли зателефону
вати за кордон без офіційного контролю і звіту 
про нашу розмову, що й казати про листування та 
всі інші форми спілкування між людьми.
Як сказав би Зиґмунт Бауман, ті дні все ж нале
жали до ери різкої сучасності, коли тоталітаризм 
був чітким, зрозумілим, очевидним і відкритим 
злом. І якщо говорити бауманівською мовою, то 
епоха м’якої сучасності, масо
вого нагляду та колонізації 
особистого простору нині теж 
цвіте і пахне, тільки в інших 
формах. У найвідоміших ан
тиутопіях наших часів – «Ми» 
Євґєнія Замятіна, «Прекрас
ний новий світ» Олдоса Гакслі 
та «1984» Джорджа Орвелла – 
всемогутня держава вторга
ється, завойовує і принижує 
індивідуальність та позбавляє її приватності, 
зокрема й найособистіших аспектів. Телеек -
ран в орвеллівському «1984» чи донесення на 
сусіда, коханця або друга (якщо доцільно вживати 
всі ці терміни, адже любов і дружба як сучасні по
чуття та вираження свободи вибору тут зникають) 
постає як жахіття сучасності без людського об
личчя чи сучасності, в якій це обличчя приду
шене підошвою військового чобота. 
Найстрашнішою в цій тоталітарній версії сучас
ності стала можливість проникнення в кожен най
дрібніший аспект особистості. Відтак людина по
збавлена навіть мінімальної таємниці, а це зму
шує нас вважати, що ми знаємо про неї все. А дух 
технологічного світу мостить шлях до дії: якщо 
нам можна, отже, треба. Думка про те, що можна 
знати і розповісти все про іншого, – найгірший 
кошмар у сучасному світі. Ми довгий час вірили, 
що свободу визначає вибір; поспішу додати, що 
так само, особливо тепер, її визначає захист кон

цепції невпізнаваності людини і недоторканості її 
особистого інформаційного простору. 
Початки м’якого тоталітаризму, на відміну від 
чітко вираженого і реального, простежуються на 
Заході щоразу, коли бачимо, як люди захоплю
ються реаліті-шоу й одержимі тим, як би добро
вільно і з великою радістю та гордістю позбави
тися приватності, промінявши її на появу на теле
екрані. Однак є й інші, значно реальніші форми 
урядів та політики, які абсолютно заслуговують 
на таке визначення. Насправді від нових форм ма
сового нагляду та соціального контролю на Заході 
до цілковитого і явного розлучення капіталізму й 
свободи в Китаї та Росії ще довга дорога. 
Насамперед м’який тоталітаризм самопроголошу
ється в китайській моделі сучасності: формулі ка
піталізму без демократії чи вільного ринку без по
літичної свободи. Відокремлення влади і політики, 
описане Бауманом, чітко розвивається в згаданій 
моделі: фінансова влада може існувати й процві
тати лише доти, доки вона не змішується чи не пе
ретинається з політичною. Тобто збагачуйся, але в 
політику – зась! Ідеологічна політика в Піднебес
ній – вигадка, адже ідею Мао Цзедуна вже зрадила 
тисячу разів його ж партія, яка більше не є оплотом 
комунізму. Натомість вона перетворилася на елітну 
групу менеджерів.
Інший приклад м’якого тоталітаризму – путінська 
Росія з її ідеєю керованої демократії на пару з пу

тінізмом – цього дивного і не
зрозумілого спла  ву ностальгії 
за величчю радянського ми
нулого, бандитського капіта
лізму, корупційної пошесті, 
клептократії, самоцензури та 
інтернет-ре  зервацій для не
згодних. На відміну від ки
тайського роз’єднання капіта
лізму і політичної свободи пу
тінська модель передбачає 

цілковите злиття економічної та політичної 
влади в поєднанні з безкарністю і державним 
терором, що відкрито передаються різним 

бандам та кримінальним групам. 
Видатний російський політолог і письменник Ан
дрєй Піонтковскій, який чи не найголосніше ви
словлює свою незгоду в путінській Росії, влучно 
описав вражаючу історичну схожість між Радян
ським Союзом на порозі чисток 1937 року і ниніш
ньою РФ. Він зазначив, що Ілля Еренбург най
краще висловив настрій інтелігенції фразою: «Ще 
ніколи не було в нас такого процвітаючого і щас
ливого життя»! Іронія в тому, що переваги, які 
отримала інтелігенція до Сталіна, стали просто 
прелюдією до жахіть репресій. «Ситуація вража
юче схожа в сучасній Росії», – каже Піонтковскій. 
Як і Сталін, Путін просто підкупив інтелігенцію. 
Менше батогів, більше пряників. Загалом же ста
лінізм був шекспірівською трагедією, а путінізм – 
фарс. Однак ще є надія, що Росія прокинеться. 

ДУМКА ПРО ТЕ, 
щО МОЖНА ЗНАТИ 

і РОЗПОВіСТИ ВСЕ ПРО 
іНШОГО, – 

НАйГіРШИй КОШМАР 
У СУЧАСНОМУ СВіТі
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Донскіс
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Збудження чи пробудження?
Масові протести російських «декабристів» в Абсурдистані 
засвідчили перезавантаження розколотого соціуму

М
ене не просто вразили, 
а буквально приго -
ломшили події в Росії 
4–24 грудня – неочі

кувана і небувало бурхлива ре
акція на «вибори» значної час
тини російськогго електорату.

Взаємонерозуміння виборців 
і влади, несподіваний рішучий 
протест одних та накатана ві
ками непробивна впертість ін
ших і, головне, нез’ясованість 
стратегічних орієнтирів (під 
стратегією я в цьому випадку 
маю на увазі не мітинговий за
клик «Росія без Путіна», а радше 
способи його реалізації та пер
спективу країни після ниніш
нього режиму) – усе свідчить про 
те, що росіяни, як і раніше, зали
шаються в логіці інверсійної ди
наміки. Інакше кажучи, у росій
ському соціумі завжди присутні 
й періодично актуалізуються дві 
взаємовиключні програми від
творення соціокультурної ціліс
ності: зіт  кнення протиборчих 
сил націлене на цілковите зни
щення «ворога», а не на пошук у 
діалозі принципово нового рі
шення, відмінного від інтересів і 
прагнень кожної з цих сил. При
клади інверсійної логіки розв’яз-
 ку біполярної опозиції з нашої 
соціокультурної вітчизняної істо
рії: більшовики і царизм, СРСР та 
Росія, Ґорбачов і Єльцин. 

Сьогодні точкою сутички ста
 ли «вибори» Держдуми: мета 
влади – будь-якими способами 
не допустити перевиборів, мета 
вулиці – тиснути саме в цю точку. 
Загальна перевага поки що на 
боці першої: у неї гроші, адміні
стративні важелі, можливості й 
різноманітні способи насильства 
та маніпулювання. Вулиця має 
мережеву інформаційну пере
вагу, впевненість у власній пра
воті й поки що незгаслий запал 
протестного обурення.

Якщо путінська влада і далі 
опиратиметься й так і не буде 
розпущена «обрана» Держдума, 
якщо березень 2012 року з «ви -
борами» президента проштовху
ватиметься за колишнім сцена
рієм, то, найімовірніше матрична 

Автор: 
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історик

інверсійна логіка російської ди
наміки збережеться, а шляхом 
Росії так і залишиться невідбут
ність нееволюційної, кривавої 
стратегії змін. Якщо ж керівни
цтво держави піде на реальні по
ступки вулиці, то зовсім не ви
ключено, що за нинішнього роз
кладу сил і характеру масової сві
домості Росія повернеться до 

традиційної точки давньої росій
ської «забави»: стінка на стінку 
до крові.

Вражає ще одна особливість 
згадуваних подій – емоційна за
рядженість двадцяти-, тридця
 ти-, сорокарічних «дітей грудня».

Їхня націленість, хоч і не за
вжди артикульована, – проти 
ни  нішньої влади, а рушієм, мо
тивом протестних настроїв ста
 ло пробудження в молодих лю

дей почуття власної гідності. 
«Декабристам» 2011-го на мо
мент приходу Путіна було що
найменше років по десять. Усі 
вони встигли відчути або вже на 
собі, або на досвіді своїх батьків 
умови консенсусу негласного, 
неформалізованого і водночас 
всепроникного, такого, що то
тально охоплює все населення 

Росії. Його суть – обмін свобод 
на процвітання для одних, по
рівняно (з радянськими часом) 
безбідне життя для інших та іс
нування на межі виживання для 
третіх. Грудневі вулиці й площі 
заповнювали переважно люди 
середньої з цих трьох категорій. 
Cвоїм рішучим протестом, який 
можна висловити коротко: «Діс
тали! Не хочемо терпіти!» – вони 
є виразниками настрою всього 

Повну версію 
статті 
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народу, зокрема і тих, хто про
цвітає, і тих, хто на межі вижи
вання. У цьому сенсі всі стали 
в’язнями темниці несвободи, де 
остання задана не просто обста
винами, а матрицею нашого 
життє  устрою. Під  крес  лю: це 
стосується всього народу за мо
тивами поведінки, але не волі до 
дії – тут розклад сил буде, ду
маю, зовсім іншим.

Для росіян з переважно тра
диціоналістською, міфологічною 
свідомістю абсолютно нестерп
ним і найстрашнішим є випробу
вання невизначеністю, що при
гнічує, заганяє в істерику, від
чуття хаосу. В такому становищі 
вона не може залишатися нао

динці сама з собою, бо не здатна 
навіть подумки уявити себе як 
тільки себе саму. Їй неодмінно 
треба долучитися, «порідни
тися» з чимось або з кимось. Опи
нившись між двома протибор
чими силами, людина інтуїтивно 
намагається вибратися з хаосу й 
невизначеності шляхом «порід
нення» з «полюсом порядку».

Уся російська історія виткана 
з глибоких розломів, смертель

них протиборств і багатоміль
йонних людських метань з метою 
долучитися до якогось «полюса 
порядку». З давніх-давен ним на 
Русі, як правило, ставала влада. 
Завжди, слід зазначити, зали
шався в такій ролі й «закордон». 
Ось тільки біда, коли настає 
хаос, цей «полюс» не відразу ви
являється і бідолаха не знає, 
куди податися. А бувало й так, 
що вже одного разу «поріднив
шись» із джерелом порядку, лю
дина раптом відчуває, що знову 
його втрачає, точка опори кудись 
зникає й з’являються морок, від
чай і страх, страх, страх. Найпо
казовішими в цьому сенсі часи 
другої половини ХIV, початку 
ХVII століть, які не закінчилися 
й 1612 роком. 

Такими ж часами почина
лося й наше ХХ століття – вони 
тривають і донині. З тим лише 
застереженням, що з кінця 
1980-х настали нові старі часи. 
На хаос поточних подій на
клався й актуалізувався хаос 
свідомості з різних епох. І знову 
черговий переміс людського 
тіста, і знову метання й сум’яття 
з метою кудись долучитися або з 
чимось «поріднитися». Увесь Зо
лотий вік російської культури і 
весь Срібний на цьому і про це. 
Про розщепленість російського 
духу, про перманентну грома
дянську війну, про втрачених, 
непотрібних, зайвих людей, про 
батьків та дітей, що не розумі
ють одне одного, про «буревіс
ників» і «пінгвінів»...

Пробудженню почуття влас
ної гідності у тих, хто в грудні 
2011-го вийшов із протестом на 
вулицю, сприяла їхня безпосе
редня активна участь у виборах 
відразу в кількох різних амплуа. 
Вони були виборцями, спостері
гачами, очевидцями й водночас 
жертвами фальсифікацій, а та
кож свідками брехні у ЗМІ та в 
офіційних заявах керівників 
держави.

Все це «декабристи» син -
хронно й інтенсив  но обговорю
вали в мережі зі своїми одноліт
ками, однодумця  ми, опонен
тами в режимі онлайн за участю 
мільйонів по всій країні. Думаю, 
вони отримали перший такий 
масовий урок громадянськості, 
самосвідомості та гідності. Не 
по-шкільному: «Запа  м’ятай і пе
рекажи», а по життю, за сучас
ною методикою: «Роби по сові
сті, як сам зрозумів».

З такого життєвого уроку 
вони, по-перше, винесли реальне 
уявлення про людські спільність 
та солідарність, що втратили вже 
практичне значення в росій
ському житті, й що проживають 
вони зі своїми новонабутими 
уявленнями в якомусь Абсурдис
тані. Знали, що за фактами фаль
сифікацій треба було б зверта
тися до суду, але тепер засвоїли, 
що ніякого суду тут немає. На 
власному досвіді, вимагаючи й 
добиваючись поваги до себе, від
чули, як примушують людей до
тримуватися законів у країні, де 
нема ні законів, ні права, ні на
віть самої держави. Після публіч
ної цинічної заяви Путіна і Мєд
вєдєва, що «ми вже чотири роки 
тому домовилися помінятися 
міс  цями», відчуття цілковитого 
абсурду охопило всіх.

Загальний висновок про 
грудневі події неможливо зро
бити, доки залишається нез’я -
сованою їхня змістова перспек
тива. Лише на протестних на
строях щодо виборів і навіть 
тільки з революційним гаслом 
«Росія без Путіна» за всієї об
ґрунтованості й благородства 
таких помислів і прагнень упев
нено й безпечно просуватися 
всім скопом у майбутнє не 
можна. Потрібна не лише чітко 
сформульована мета протест
ного руху, а й уявлення про га
рантії її досягнення за етапами.

Такі самі масові й начебто 
бездоганно демократичні рухи в 
лютому 1917-го та січні 1991-го за 
самої лише рішучості порвати з 
минулим завершилися не про
сто нічим. В обох випадках ре
зультати виявилися прямо про
тилежними надіям і прагнен
ням демонстрантів.

Для Росії сьогодні йдеться ні 
багато ні мало про перезакла
дання основ життєустрою. 
Інакше кажучи, про заміну пу
тінської самовладної матриці 
«капіталізму для своїх» відкри
тим доступом до ресурсів і до до
хідних видів діяльності для всіх 
громадян, політичних партій і 
неурядових організацій. Зважа
ючи на мотиваційну різношер
стість, продовження протест
ного руху навряд чи можливе як 
партій  но-по  літичне. Але без 
змістово-ці  льового самооформ
ления вуличний рух може пере
творитися на Тахрір і викликати 
будь-яку реакцію: посилення ре
жиму і/або криваву трагедію. 
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Як Лютер став відомим
За п’ять століть до Facebook і Арабської весни соціальні мас-медіа 

допомогли викликати Реформацію

З
найома історія: після деся
тиліть придушеного не
вдоволення нова форма 
засобів масової інформації 

дає противникам авторитар
ного режиму спосіб висловити 
свої погляди, заявити про солі
дарність і узгодити дії. Ідеї про
тестувальників миттю поширю
ються в соціальних мережах, що 
унеможливлює їх придушення і 
свідчить про ступінь підтримки 
революції суспільством. Поєд
нання вдосконалених видавни
чих технологій і соціальних ме
реж стає каталізатором суспіль
них змін там, де попередні 
спроби зазнавали невдачі.

Саме це сталося під час Араб
ської весни. А ще – в період Ре
формації, майже 500 років тому, 
коли Мартін Лютер та його при

бічники взяли на озброєння но
вітні для своєї доби медіа – пам
флети, балади та ксилографії – і 
почали тиражувати їх у соціаль
них мережах, щоб поширити 
ідею релігійної реформи.

Науковці давно спереча
ються про те, що було важливі
шим для забезпечення народної 
підтримки ідей Реформації: 
друковані засоби, усне переда
вання чи зображення. Одні об
стоюють вирішальну роль 
друку, відносно нової на той час 
технології. Їхні опоненти наго
лошують на важливості пропо
відування та інших форм усного 
передавання. Не так давно істо
рики виділили роль медіа як за
собу соціального сигналізуван
 ня й координування громад
ської думки в добу Реформації.

Нині інтернет дає змогу по-
новому поглянути на цю давню 
суперечку: власне, важливим 
фактором став не сам по собі 
друкарський верстат (який існу
вав іще від середини XV сто
ліття), а масштабніша система 
поширення інформації в соціа -
льних мережах – те, що сьогодні 
називається «соціальні медіа». 
Лютер, як і арабські революціо
нери, швидко зрозумів переваги 
цього нового медіапростору й 
побачив, як через нього можна 
розповсюджувати свої ідеї.

НОВИй ПОСТ 
ВіД МАРТіНА ЛЮТЕРА
Історію Реформації зазвичай ве
дуть від дня, коли Лютер прибив 
свої «95 тез: Диспут про з’я -
сування дієвості індульгенцій» 

«ЛЮТЕР 
ГРАЄТьСЯ 
В ЄРЕСь», 
картина ХVI ст.
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МІШЕНь-
РЕЖИМ. 
І Хосні 
Мубарак, 
і Лев Х стали 
жертвами 
соціальних 
медіа

на дверях Замкової церкви міста 
Віттенберга (31 жовтня 1517 року). 
Ці «95 тез» були написані лати
ною як положення, котрі він хотів 
обговорити за академічним зви
чаєм того часу на відкритих деба
тах в університеті. Лютера, тоді 
нікому не відомого богослова і 
проповідника, обурила поведінка 
ченця-домі  ні  канця Йогана Те
целя. Той продавав індульгенції, 
щоб зібрати суму на фінансу
вання задуму свого покровителя, 
папи Льва Х – реконструкції ба
зиліки Св. Петра в Римі. Давайте 
грошики, і вашим покійним ро
дичам уже не доведеться нидіти в 
чистилищі – такий був принцип 
Тецелевої діяльності. Цей грубий, 
крамарський підхід до доктрини 
індульгенцій, квінтесенцією яко-
 го стало рекламне гасло Тецеля 
«як гріш в скарбничці задзве
нить, душа з чистилища летить», 
для Лютера був «святенницьким 
обкраданням вірних», кричущим 
неподобством і доказом потреби 
в масштабних реформах. Вивішу
вання списку положень на цер
ковних дверях, які заодно слугу
вали університетською дошкою 
оголошень, було тоді звичним 
способом повідомити про від
криті дебати.

Хоча й написані латиною, 
«95 тез» негайно викликали 
жваве обговорення: спочатку в 
учених колах Віттенберга, а зго
дом і далі за межами цього міста. 
У грудні 1517 року їх друковані 
видання у формі памфлетів і 
листівок одночасно з’явилися в 
Лейпцигу, Нюрнберзі й Базелі. 
Вони були випущені коштом 
друзів Лютера, яким той наді
слав примірники. Невдовзі з’я -
ви  лися й переклади німецькою, 
доступні для читання серед 
ширшого загалу, а не лише для 
вчених і кліру, які знали латину. 
Ці тексти швидко розійшлися 
всіма німецькомовними зем
лями. Друг Лютера Фрідріх Мі
коніус пізніше писав, що «не ми
нуло й 14 днів, як про ці тези 
знали по всій Німеччині, а за чо
тири тижні з ними ознайомився 
майже весь християнський світ».

Це неочікуване, але стрімке 
поширення «95 тез» показало 
Лютеру, як передаване від лю
дини до людини повідомлення 
може незабаром дійти до широ
кого загалу. «Їх друкують і розпо
всюджують так, як я собі уявити 
не міг», – писав він у березні 
1518 року до нюрнберзького ви

давця, котрий опублікував ні
мецький переклад тез. Але пере
клади написаного вченою лати
ною на німецьку мову – аж ніяк 
не найкращий спосіб звернутися 
до громади. Лютер писав: «…слід 
було говорити зовсім не так, а на
багато чіткіше, якби я знав, що з 
цього вийде». Пізніше, того са
мого місяця, щоб видати свою 
«Проповідь про індульгенції та 
милість», він перейшов на ні
мецьку мову, уникаючи місцевих 
діалектизмів, аби його слова зро
зуміли всі від Рейну до Саксонії. 
Цей памфлет, що негайно став хі
том, багато хто вважає справ
жнім початком Реформації.

Медійне середовище, з яким 
Лютер так майстерно вправ
лявся, мало багато спільного з 
нинішньою екосистемою блогів, 
соціальних мереж та обговорень 
на форумах. Це була децентралі
зована система, учасники якої 
самі відповідали за розповсю
дження й колективно вирішу
вали, які саме послання розмно
жувати, поширюючи й рекомен
дуючи їх. Сучасні медіатеоре
тики називають учасників таких 
систем не просто «аудиторією», а 
«мережевою публікою», бо ж 
вони роблять щось більше, аніж 
просто споживають інформацію. 
Лютер передавав текст нового 
памфлета приятелю-друкареві 
(без усякої оплати), а тоді чекав, 
коли він обійде всі друкарні Ні
меччини.

На відміну від книжок, виго
товлення яких займало тижні, а 
то й місяці, памфлет можна було 
надрукувати за день-два. При
мірники першого видання, ціна 
яких приблизно дорівнювала 
ціні курки, спочатку поширюва

лися в місті, де були надруко
вані. Прихильники Лютера ре
комендували їх своїм друзям. Їх 
рекламували власники книга
рень, ними торгували мандрівні 
продавці книжок. Крамарі, купці 
та проповідники перевозили 
примірники до інших міст, і 
якщо вони викликали достатній 
інтерес, місцеві друкарі шви
денько випускали власний на
клад, примірників із тисячу або 
близько того, сподіваючись заро
бити на гарячому товарі. Тому 
популярний памфлет швидко 
поширювавсь і без участі автора.

Як і нинішні «лайки» та ре-
твіти, кількість перевидань свід
чить про популярність даного 
твору. Памфлети Лютера зажи
вали найбільшого попиту; за 
словами сучасника, їх «не просто 
купували, а відривали з руками». 
Перший із них, «Проповідь про 
індульгенції та милість», було пе
ревидано 14 разів лише 1518 року 
накладами принаймні в тисячу 
екземплярів. Із 6 тис. різних пам
флетів, виданих у німецькомов
них державах у 1520–1526 роках, 
близько 1700 були виданнями 
кількох дюжин праць Лютера. 
Загалом близько 6–7 млн пам
флетів надрукували в перше де
сятиріччя Реформації, і понад 
чверть належала його перу.

Хоча Лютер був надзвичайно 
плодовитим і популярним авто
ром, у дебатах з обох боків фігу
рувало багато інших учасників. 
Продавець індульгенцій Тецель 
був одним із перших, хто вступив 
у друковану полеміку з Лютером, 
відповівши йому власною добір
кою тез. Інші теж вдалися до но
вого формату – памфлета, щоб і 
собі долучитися до дискусії, під

Із 6 тис. різних пам
флетів, виданих у 
німецькомовних 
державах у 1520–

1526 роках, 
близько 1700 були 
виданнями кількох 
дюжин праць Лю

тера
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тримавши або спростувавши Лю
терові аргументи – достоту як за
тяті блогери. Сильвестр Маццо
ліні виступив на захист папи у 
своєму «Діалозі проти зухвалих 
тез Мартіна Лютера». Називав 
того «прокаженим із латунними 
мізками та залізним носом» і за
перечував усі його докази, вихо
дячи з непогрішності папи. Лю
тер, який не залишав без відпо
віді жодного виклику, витратив 
лише два дні на те, щоб видати 
власний памфлет, відплативши 
тією самою монетою. «Тепер мені 
шкода, що я зневажав Тецеля», – 
писав він. «Хоч би яким незграб
ним він був, але писав він дотеп
ніше за вас. Ви не наводите жод
ної цитати зі Святого Письма. Ви 
не даєте жодних пояснень».

Змога відстежувати й обго
ворювати такий двосторонній 
обмін поглядами, коли кожен 
автор цитував слова опонента, 
щоб спростувати їх, давала лю
дям захопливе й невідоме досі 
відчуття участі в широкій, усе-
осяжній суперечці. Дебати щодо 
правильності Лютерових погля
дів у їхніх власних соціальних 
колах можна вважати частиною 
набагато ширшого дискурсу, як 
усного, так і друкованого. У ба
гатьох памфлетах автор закли
кав читача обговорювати зміст з 
іншими й читати їх уголос не
письменним. Люди читали й об
говорювали памфлети в родин
ному колі, серед друзів, у посто
ялих дворах і шинках. Пам
флети Лютера звучали на толо
ках Саксонії і в пекарнях Ті
ролю. У деяких випадках цілі 
гільдії ткачів або кушнірів у 
певних містах оголошували себе 
прибічниками Реформації, що 
свідчило про пропаганду ідей 
Лютера й на робочих місцях. 
Один очевидець зауважив 
1523 року, що в шинках Ульма 
можна почути кращі проповіді, 
ніж у церквах цього міста, а в 
Базелі 1524-го мали місце нарі
кання на те, що в міських тавер
нах проповідували за книж
ками і памфлетами. У цих су
перечках брали участь найріз
номанітніші люди: від англій
ського короля Генріха VIII, 
якого за трактат проти Лютера, 
написаний спільно з Томасом 
Мором, папа назвав «захисни
ком віри», до нюрнберзького 
шевця Ганса Сакса, який напи
сав низку шалено популярних 
пісень на підтримку Лютера.

МУЛьТИМЕДійНА 
КАМПАНіЯ
Соціальними мережами в добу 
Реформації було передавано не 
лише слова, а й музику, зобра
ження. Новинна балада, як і пам
флет, була відносно новою фор
мою ЗМІ. Це був опис сучасних 
подій (часто перебільшений) у 
вір  шованій формі, покладений 
на відому вже мелодію, щоб його 
легко можна було вивчити, спі
вати й навчити інших. Новинні 
балади часто становили собою 
«кавер-версії» з умисним поєд
нанням благочестивої мелодії зі 
світськими, а то й богохульними 
текстами. Їх поширювали у формі 
роздрукованих слів до пісень із 
приміткою, на яку мелодію спі
вати. Після заучування напам’ять 

вони могли поширюватися навіть 
серед неписьменних у формі гру
пового виконання.

І реформатори, й католики 
використовували цей новий вид 
медіа для поширення інформації 
та виступів проти опонентів. «По
чинаймо нову пісню», перша Лю
терова спро  ба в жанрі новинної 
балади, оповідає про двох ченців, 
страчених у Брюсселі 1523 року 
після відмови зректися своїх лю
теранських поглядів. Вороги Лю
тера називали його в піснях Ан
тихристом, а його прибічники 
так само йменували папу та обра
жали богословів-като  ликів. Са
мого Лютера прийнято вважати 
автором пісні «Зараз проженемо 
папу», пародії на народну «Зараз 
проженемо зиму»:

ЗВІДКИ 
ВЗЯЛИСЯ 
ЧЕНЦІ. 
На думку 
прихильників 
Лютера, 
саме так 
народжувалися 
монахи
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Зараз ми проженемо папу
З Христової церкви і Бо-
жого дому.
Там він тішився своєю 
смертельною владою
І занапастив безліч душ.
Тепер вибирайся геть, вра-
жий сину,
Вавилонська блуднице, 
огидний Антихристе,
Повний брехні, смерті й хи-
трощів.

Ще одною формою пропа
ганди була ксилографія. Поєд
нання чіткої графіки з корот
кими текстами, надрукованими 
у формі листівок або плакатів, 
доносило ідею і до неписьмен
них чи малописьменних, а та
кож служило наочним посібни
ком для проповідників. Лютер 
казав, що «без картин ми не мо
жемо ні думати, ні розуміти ні
чого». Деякі ксилографії на ре
лігійну тематику мали складну 
композицію, з багатозначними 
алюзіями й кількома шарами 
сенсів, доступних ли  ше високо
освіченим людям. Наприклад, 
«Страсті Христові й Антихрис
тові» – серія картин, у яких бла
гочестю Спасителя протистав
лено розпусту й падіння папи. 
Деякі ж були надзвичайно грубі 
й наочні, як «Звідки взялися 
ченці» (див. ілюстрацію): три 
чорти випорожнюються... мона
хами, яких уже назбиралася чи
мала купа.

Найкращі малюнки створив 
Лютерів друг Лукас Кранах. Про
тивники Лютера відповідали 
власними ксилографіями: на
приклад, картина «Лютер гра
ється в єресь» (див. ілюстра-
цію на початку статті) зобра
жує його з трьома чорта  ми- 
помічни  ками за приготуванням 
якогось огидного варива. З ка
зана клубочиться пара, на пасмах 
якої написано «брехня», «пиха», 
«заздрість», «єресь» тощо.

Під тиском усіх цих памфле
тів, балад і ксилографій громад
ська думка явно схилялася на 
користь Лютера. «Пустопорожні 
балачки та шкідливі книги» псу
ють народ, нарікав один єпис -
коп. «Щодня з’являється справ
жня злива лютеранських брошу
рок німецькою і латиною... Ні
чого тут не продається, крім Лю
терових трактатів», – скаржився 
1521 року Алеандр, посланець 
папи Льва Х в Німеччині. Біль
шість із майже 60 церковників, 

які піднялися на захист понти
фіка, виступали вченою лати
ною – традиційною мовою бо -
гослів’я, незрозумілою більшості 
народу, – а не німецькою. Там, де 
Лютерові памфлети поширюва
лися, як лісова пожежа, з їхніх 
виходив тільки пшик. Не вдава
лися й спроби цензури. Друка
рям у Лейпцигу заборонили ви
давати або продавати будь-що, 
що виходило від Лютера або 
його прибічників. Але друкована 
продукція з інших міст усе одно 
стікалася туди. Міська рада по
скаржилася герцогові Саксон
ському, що друкарям загрожу
вала втрата «майна, дому і 
всього добра», бо «те, що можна 
радо продавати і на що є попит, 
їм заборонено мати або прода
вати». Те, що вони мали, – багато 
католицьких памфлетів, «але те, 
чого в них є з надлишком, ні
кому не потрібне, і його навіть 
задарма не хочуть».

Вороги Лютера порівнюва  ли 
поширення його ідей з епіде
мією. Папська булла 1520 ро  ку, в 
якій Лютеру погрожували відлу
ченням від церкви, своєю метою 
ставила «припинити поступ цієї 
чуми і ракової хвороби, щоб вона 
не поширювалася далі». Ворм
ський едикт 1521 року поперед
жав, що слід не допускати розпо
всюдження Лютерових ідей, 
інакше «весь німецький народ, а 
за ним й інші народи, заразяться 
тією самою недугою». Але було 
вже запізно: пошесть охопила 
Німеччину й сягнула за її кор
дони. Кажучи сьогоднішньою 
мовою, ідеї Лютера поширюва
лися, як вірус.

ВіД ВіТТЕНБЕРГА 
ДО FacEbook
У перші роки Реформації підтри
мувати лютеранські погляди у 
проповідях, рекомендувати пам
флети або співати новинні ба
лади антипапського змісту було 
справою небезпечною. Приду
шуючи окремі вибухи непокори, 
самодержавні режими не дають 
своїм опонентам висловлювати 
власну думку та об’єднуватися. 
Тому постає проблема колектив
ної дії: люди невдоволені, але не 
впевнені, наскільки широкою 
може бути підтримка їхнього 
обурення. Це зауважила Зейнеп 
Туфекчі, соціолог з Університету 
Північної Кароліни, у зв’язку з 
подіями Арабської весни. Дикта
тури в Єгипті й Тунісі, стверджує 

вона, проіснували так довго 
тому, що багато людей хоч і були 
в душі противниками цих режи
мів, але не знали, чи й інші від
чувають те саме. Проте під час 
заворушень на початку 2011 року 
соціальні медіа дали змогу бага
тьом масово заявити про свої 
вподобання. Це створило «ін
формаційну лавину», яка стала 
поштовхом для подальших дій.

Те саме відбувалось і з Рефор
мацією. Зростання популярності 
памфлетів у 1523–1524 роках, пе
реважна більшість яких вислов
лювалася на користь реформи, 
послужило колективним сиг
нальним механізмом. Ендрю 
Петтіґрі, фахівець з історії Рефор
мації (Сент-Ендрюський універ
ситет), так висловився про це у 
своїй праці «Реформація та куль
тура переконання»: «Саме над
звичайно велика кількість, прос -
то-таки лавина видань створила 
враження хвилі, що зносить усе 
на шляху, невпинного руху ідеї... 
Памфлети і їхні покупці разом 
створили враження нездоланної 
сили». Хоча в 1521 році Лютера й 
оголосили єретиком, а зберіган-
 ня або читання його творів було 
заборонене церквою, масштаб 
місцевої політичної та народної 
підтримки дав йому змогу уник
нути страти, а Реформації – заво
ювати міцні позиції на значній 
території Німеччини.

Сучасне суспільство зазви
чай вважає себе в чомусь кра
щим за попередні. Але історія 
вчить нас, що все нове – це лише 
добре забуте старе. Роберт Дарн
тон, історик із Гарвардського 
університету, який вивчав ме
режі поширення інформації в 
дореволюційній Франції, твер
дить, що «чудеса сьогоднішньої 
комунікаційної технології поро
дили неправильне уявлення про 
минуле, навіть думку про те, що 
в комунікації немає історії, або 
що не було нічого вартого уваги 
аж до появи телебачення й ін
тернету». Соціальні медіа не є 
чимось небувалим раніше. На
впаки, їх радше можна назвати 
продовженням давньої традиції. 
Можливо, сучасні циф  рові ме
режі працюють швидше. Але на
віть 500 років тому обмін інфор
мацією між користувачами зміг 
прискорити революцію. Ни
нішні системи соціальних медіа 
не просто сполучають нас між 
собою: вони також єднають нас 
із минулим. 

«саме надзви
чайно велика кіль
кість, прос  тотаки 

лавина видань 
створила враження 
хвилі, що зносить 
усе на шляху, не

впинного руху 
ідеї... Памфлети і 
їхні покупці разом 
створили враження 
нездоланної сили»
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Різдвяна 
листівка, яку 
намалювала 
Ганна 
Заячківська 
1953 року в 
Норильську в 
жіночій зоні 
й передала 
до чоловічої  
Іванові 
Кривуцькому

Р
іздво є, мабуть, найбільш 
родинним святом у нашо-
 му народі. Його сила така 
потужна, що навіть у най

несприятливіших обставинах – 
в ув’язненні – українці знахо
дили можливість відзначати. 

У СТіНАХ «СВЯТОГО ХРЕСТА»
Польські тюрми свого часу були 
одними з найсуворіших. Проте й 
тут політв’язні знаходили мож
ливості для збереження своєї 
релігійної та національної іден
тичності. Передусім це стало 
можливим, коли українці пере
творилися на численну групу в 
тюрмах. Так, коли 1934 року за 
ґрати потрапив фактично весь 
Крайовий Провід ОУН на чолі зі 
Степаном Бандерою, своє перше 
Різдво вони зустріли в одиноч
них камерах, крізь стіни яких 
неможливо було жодним чином 
перегукуватися. Відтак українці 
розпочали коляду… свистом! Про  -
свистівши «Бог предвіч ний», на
далі в такий самий спосіб у сті
нах тюрми пролунала ціла 
в’язанка Різдвяних коляд.

Уже через два роки ці самі 
в’язні відзначали Різдво в одній 
із найважчих в’язниць Польщі – 
«Святому Хресті». Зважаючи на 
відвідини священика, началь
ник тюрми дозволив створити 

хор. Бандера й тут виявив свої 
здібності: організував хор аре
штантів, який виконав Службу 
Божу на чотири голоси. 

Коли ж священик затягнув 
коляду «Ісусе милий, ми не ба
гаті, золота в дари не можемо 
дати…», засуджений на довічне 
ув’язнення Микола Климишин 
занотував у спогадах: «Це перша 
наша Служба Божа по трьох лі
тах, де ми зійшлися разом, і спі
вання Служби Божої і ще на кі
нець та коляда, що так докладно 
пасувала до нашого стану – все 
це викликало в нас надзвичайне 
почуття…»

У складніших умовах доводи
лося відзначати у концентрацій
ному таборі в Березі Картузькій. 
Його було створено в червні 1934-
го після вбивства українським 
бойовиком польського міністра 
Броніслава Пєрацького. Побої й 
приниження, яких щодня зазна
вали «відокремлені» (Береза бу-
ла місцем «відокремлення», куди 
направляли без суду нелояльних 
до держави осіб), були важчими, 
ніж у тюрмах. Тут навіть коля-
дувати заборонялося. Тому на 
Святвечір 1935 року, коли жан
дарми залишили відчиненими 
двері в камери, щоб безпере
шкодно «втихомирюва  ти» в’яз-
нів, двоє з «від окремле них» ля

гали на підлогу під ними й сте
жили за рухом наглядачів. Коли 
ті віддалялися, в камері тихо ко
лядували й припиняли спів, 
тільки-но наближалися.    

 
З «ПЕРШИМИ СОВіТАМИ»
Прихід у 1939-му на Західну 
Україну більшовиків, який ох-
рестили «першими совітами», 
позначився небувалими 
арешта  ми. За деякими даними, 
за неповні два роки (до червня 
1941-го) було репресовано понад 
500 тис. осіб – кожного деся
того мешканця Галичини. Пе
ред обличчям спільного ворога 
українці й поляки, що опини
лися за ґратами, здатні були на 
братерські вчинки. Так, у 1941-
му у Львівській тюрмі на наш 
Святвечір українці запросили 
поляків, а католицького свяще
ника – благословити їжу, що він 
і зробив польською мовою.

Майже неймовірною є історія 
із судового процесу, який відбувся 
в січні 1941 року над 59 членами й 
симпатиками ОУН. Другий день 
суду припав на Щедрий вечір, і 
навіть перебуваючи на лаві під
судних, націоналісти спромо
глися відзначити це велике релі
гійне свято: «Моя сусідка легко 
штовхнула мене й, обережно всу
нувши мені в руку скибку білого 
калача, шепнула святочний при
віт і додала: «Скубни трішки і по
дай далі», – згадувала пізніше 
одна з учасниць процесу Люба 
Комар. – Я здогадалася, що це 
було над вечір’я Йордану, і, скуб
нувши дрібочку, подала калач су
сідці з другого боку. І так він ішов 
з рук до рук, об’єднуючи нас усіх, 
наче за спільним столом на Ще
дрий вечір...». У ті дні 42 підсуд
них із «процесу 59-ти» було засу
джено на смертну кару.

У МЛИНАХ СМЕРТі
«Млинами смерті» назвали істо
рики нацистські концтабори, у 
яких перемелювалися мільйони 
людських доль. Ті, хто залишив-

Кутя із-за ґрат 
Українські політв’язні відзначали Різдво у польських, нацистських 
та радянських тюрмах і таборах, незважаючи на заборони

Автор: 
Святослав 

Липовецький

Фото 
надані 

автором

Різдво у Воркуті в 1955 році
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ЦіКАВО
із «різдвяних рецептів» 1941 року:
План був такий: кожний мусів до Свят заощадити пайку 
хліба й чотири порції цукру. В запасі ми мали трохи цу-
кру, який приніс зі світу один інженер-білорус і пристав 
до нашої української групи…
Я теж просив в’язнів, якщо в тижні буде юшка з пенцаку 
(перлової крупи. – Ред.), виловити всі зернята і скласти 
до окремої миски, а це була не абияка штука, виловити 
кільканадцять зернин із миски каламутної юшки. Та 
около 60 осіб нашої групи назбирали зернят пенцаку, 
може, з півтора літра. Жаль було дивитися на мищину 
того пенцаку, який почав киснути, бо до Свят-Вечора 
було ще кілька днів.
Пенцак ріс як на дріжджах, треба було перекидати його 
до інших мисок, але це нам не перешкодило здійснити 
наш план. Вже вранці в день Свят-Вечора ми до пенцаку 
додали цукру й м’якушки із хліба, добре вимішали ра-
зом і так зробили кутю. Білорус мав ще зі світу засушену 
булку, яку дав до нашої господарки. Я полупав її на малі 
шматочки, спаленим на металевій ложці цукром пока-
пав кожний кусничок замість меду, й це була просфора.
(Богдан Казанівський, Різдво 1941 року в Львівській тюрмі)

 ся жити, згадували, що в чис
ленних концтаборах Третього 
Рейху цілі групи ув’яз не них мо
гли досить довго ухилятися від 
репресій і бодай якось терпимо 
облаштовувати свій побут. 

Спогади, які залишилися 
про Різдво, ілюструють, як змі
нювалося ставлення нацистів до 
політв’язнів. Так, у 1943 році в 
Аушвіці (Освенцимі) націона
лісти, або ж, як їх називали, 
«група Бандери», на Святвечір 
спромоглися дістати буряк, із 
якого зварили борщ. Святкову 
атмосферу було створено завдя-
 ки ялинці, позиченої у в’язнів-
католиків, які вже відзначили 
своє Різдво.

Зовсім іншою була ситуація 
в 1945-му. У той час українці 
мали більше контактів з рештою 
в’язнів, які, зокрема, працювали 
при кухні есесівців. Звідтіля 
можна було «організувати» кон-
серви-сардини, окремі овочі.  
 
РіЗДВО НА МАЛій ЗОНі
Радянські табори мало чим від
різнялися від нацистських – такі 
самі численні, побудовані на сва
волі та крайніх формах знущань 

над в’язнями. Арештанти часто 
називали їх «малою» зоною, ро
зуміючи під «великою» Радян
ський Союз. Ця алегорія була не 
перебільшенням, адже кількість 
в’язнів і розмах «малої» зони сво
їми масштабами перевищували 
чисельність населення та пло-   
щі багатьох країн. Так, у 1940–
1950-х роках у таборах, за різ
ними даними, «перевиховувало-
 ся» від 17 до 22 млн осіб. Відомий 
ГУЛАГ, який було створено не 
лише для координації всієї ка
ральної системи, а й із чітким 
господарсько-економічним роз
рахунком, об’єднував 230 табір
них управлінь. Своєю чергою, 
кожне з них налічувало від 5 до 
20 концтаборів. У найчисленні
ших було до 250 тис. в’язнів, що 
перевищує деякі обласні центри 
сучасної України.

Попри свавілля адміністрації 
таборів і кримінальних в’я знів, 
українці спромоглися самооргані
зуватися. Завдяки приборканню 
«побутовиків» та проведенню ак
цій протесту (зокрема, й повстан
ням у концтаборах у першій поло
вині 1950-х) життя в них більш-
менш нормалізувалося. А відзна

чання Різ два стало чи не найбіль
шою подією для українців. 

У 1955 році «патріарх» укра
їнських політв’язнів Михайло 
Сорока (помер на 36-му році пе
ребування в тюрмі) в листі до 
сина писав про їхнє Різдво: «І ми 
тішились, що й ми за звичаєм 
наших предків вшановуємо цю 
дату. Бо що-ж представляємо 
самі, відірвані від традицій, зви
чаїв, думок та стремлінь тих, що 
жили віками до нас?..»

Дружина Сороки, а в період 
визвольної боротьби керівник 
Українського Червоного Хреста, 
засуджена на 25 років ув’язнення 
Катерина Зарицька залишила 
спогад про Різдво 1959-го. Тоді 
вони «приготували пудинг з 
грибів, зробили торт і святку
вали на славу…»  

Проте не завжди арештанти 
мали нагоду відзначати Різдво в 
таборах. Часом потрапляли й на 
етап, коли транспортували з та
бору в табір. Один із таких етапів 
згадував сотник УПА «Кривоніс» 
– Мирослав Симчич. Якось групу 
в’язнів, серед яких був Симчич, 
транспортували літаком. Через 
непередбачені обставини екі
пажу довелося зробити виму
шену зупинку в Комсо мольську-
на-Амурі. На летовищі українці 
почали колядувати, до них при
єднався й гурт присутніх тут ци
вільних осіб. Насамкінець один 
із конвоїрів вигукнув: «Ето мої 
зємлякі!» – і, за спогадом Сим
чича, «ткнув великою п’ятірнею 
в наші кайдани й поправив на 
широкому плечі мулький, що зо
всім не пасував ситуації, авто
мат…» 

Святкування 
Різдва в 
радянському 
таборі. Село 
Сосновка 
Чунського 
району 
Іркутської 
області,  
8 січня 1956 
року

Різдво в 
Золочівській 
тюрмі, 1932-й. 
Це останній 
рік, коли 
політв’язні 
мали певні 
привілеї, 
як-то ходити 
у власному 
вбранні
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Л
юдська посередність ча
сом значно активніша, 
амбітніша, ба навіть агре
сивна, коли порівнювати 

її з талантом. Не відчувши в собі 
здіб ностей до реального діла, 
вона йде туди, де можна почува
тися вищим за інших. У владу, в 
каральні органи. Ця теза зна
йшла конкретне відображення у 
практиці більшовизму, реально-
 му втіленні утопічних уявлень 
про загальну рівність. За останні 
півтора століття «привид кому
нізму», що «блукав Європою», 
вкоротив життя багатьом мільйо
нам людей. З особливою ненави
стю більшовики ставилися до ін
телігенції. Не оминула ця доля й 
відомих київських архітекторів.

Перервана нитка традиції
Талановиті київські архітектори під тиском більшовизму або 
емігрували, або мусили творити покручі

ВЛАДИСЛАВ 
ГОРОДЕЦьКИЙ – 

Банкова, 10 (його 
власний будинок, нині 

офіційна резиденція 
президента України)

ВОЛОДИМИР 
ПЕЩАНСьКИЙ – 

Грушевського, 
30 (Льотна 

школа прапор-
щиків, нині 

Центральний 
будинок 
офіцерів 

Збройних сил 
України)

Автор: Дмитро Малаков
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ВИГНАНЦі СОВЄТіВ
Владислав Городецький (1863–
1930) – автор римо-католиць кого 
костелу Св. Миколая, караїмсь-
кого кенаса, музею «з левами», 
«будинку з химерами» та бага
тьох інших будівель, інтелігент, 
інтелектуал, яскрава творча осо
бистість, походив із шляхетної 
польської родини. Його дід за
знав утисків за участь у визволь
ному антиросійському повстанні 
1831 року. Батька архітектора за 
активні сть у черговому антиім
перському повстанні 1863 року 
позбавили маєтностей. А більшо
вицький режим загрожував «чер- 
во  ним терором», від якого гинули 
тисячі жителів міста.

Не дивно, що, начувшись і на
дивившись більшовицьких жа
хів, утративши майно та можли
вість працювати за фахом, на по
чатку літа 1920 року, коли в місті 
перебувало Військо польське, Го
родецький із родиною залишив 
Київ. В польських містах  він знов 
узявся до архітектури.  Згодом 
американська інвестиційна ком
панія «Генрі Улен і К°» запро
сила його на посаду головного 
архітектора зі спорудження пер
ських залізничних об’єктів. Та 
пережите в Києві все-таки від
гукнулося серцевим нападом, від 
якого він помер у 67 років.

Із установленням більшови-
цької влади в Києві мусив наза
вжди залишити місто й Володи
мир Пещанський (1873–1926) – 
архітектор, археолог, мистецтво- 
  знавець, військовий інженер, ав
тор кількох київських житлових 

будинків у стилях модерн і нео
ампір. У співавторстві з Василем 
Кричевським він спроектував 
Льотну школу прапорщиків, яку 
почали будувати під час Першої 
світової війни. Згодом ця будівля 
мала стати Військовим міністер
ством молодої Української Дер
жави. Та, відчуваючи характер 
змін, які несла радянська влада, 
Володимир Пещанський 1922 ро-
ку емігрував до «поль  сь кого» Ль во-
   ва. Там працював у Національ
ному музеї, якому подарував уні
кальну збірку українських старо
житностей: ікони, килими, кар
тини, вишивки, книжки тощо. 
Помер 53-річним.

ПОШУК «ВРЄДіТЄЛЄй»
Цивільний інженер, архітектор, 
професор Дмитро Дяченко 
(1887–1942) відомий як розбудов
ник стилю українсь кого необа
роко в архітектурі. За його проек
тами в другій половині 1920-х ро
ків саме в цьому стилі спору
джено навчальні корпуси та жит
лові будинки теперішнього На- 
ціо  наль ного аграр  ного універси
тету в Голосієві. Але збільшови
чені колеги-заздрісники угле
діли в тому прояв «буржуазного 
націоналізму». Творчість зод
чого зазнала ядучої критики, на
віть виник ярлик «дяченківщи-
 на» з негативним, зрозуміла річ, 
підтекстом, а в пресі з’явилися 
заклики, «щоб проекти масштаб
ного будівництва переглядали 
представники робітничих мас». 
У 1930-х Дмитро Дяченко спро
ектував будинок Торгової акаде
мії (нині Міністерство науки і 

ДМИТРО ДЯЧЕНКО –  
Голосіїв, Героїв 
оборони, 15 
(Старий корпус 
Сільськогосподар-
ського інституту, 
зараз Національний  
аграрний університет)

ВАСИЛь ОСьМАК – 
Володимирська, 58 

(Бібліотека  
імені Михайла 
Максимовича)
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освіти, проспект Перемоги): мов
ляв, не подобається необароко – 
ось вам класицизм. Не допомо
гло: згодом талановитого україн
ського зодчого репресували.

16 січня 1931 року був зааре
штований цивільний інженер, 
професор Київського будівель
ного інституту Василь Осьмак 
(1870–1942). Його авторству в сто-   
лиці належать два гарні будинки 
бібліотек обабіч червоного кор
пусу Національ  ного університету 
імені Тараса Шевченка, кілька ін
ших значущих громадських та 
житлових будівель, розплануван-
 ня стадіону «Динамо» та набе
режної Дніпра. Через дев’ять днів 
перебування під арештом зод
чий «визнав себе винним у на
лежності до військової організа
ції, що поставила собі за мету за
хоплення влади у свої руки з тим, 
щоб передати її до установчих 
зборів». І 60-річному Осьма  ку 
присудили п’ять років концта
бору. Втім, через рік та два місяці 
справу переглянули, він був до
строково звільнений. Тоді ж заа
рештували п’ятьох студен тів-
старшокурсників архітектурного 
факультету. Підступним шан-
тажем та залякуваннями (аж до 
імітації розстрілу) хлопців зму
сили під розписку про нерозго
лошення проектува  ти об’єкти 
ҐПУ на Липках: два клуби, жит
лові будинки, казарму конвой
них військ, внутрішню тюр  му й 
так званий тюрпод – тюремний 
підвал, спеціально обладнаний 
для розстрілів. Керівником про-
ект ної групи ҐПУ примусило 
стати професора Ось мака…

Восени 1937 року, заповню
ючи чергову анкету, відомий 
український архітектор Павло 
Альошин (1881–1961) великими 

літерами написав: «Автор музею 
Лєніна», – як своєрідний оберіг. 
Хоча споруджували цей парад
ний будинок за його проектом  
як Педагогічний музей цесаре
вича Алєксєя. Чи доля щаслива, 
чи «лєнінський» оберіг, однак 
Альошину вдалося уникнути ре
пресій. Щоправда, вже по війні 
на якійсь високій урядовій на
раді він рішуче відрізав першому 
секретареві ЦК КП(б)У Микиті 
Хрущову: «Хто ви такий, щоб 
мені вказувати?» Тож авторитет
ного фахівця виключили зі скла-
 ду президії Спілки архітекторів.

МіЖ НАЦИСТАМИ  
й КОМУНіСТАМИ
Величезним випробуванням ста-
 ла для всього народу Друга сві
това війна. У Києві під час на
цистської окупації, не маючи ро
боти за фахом, не витримавши 
моральних і фізичних поневі
рянь, голоду й холоду, померли 
архітектори Микола Дамілов
ський, Іполит Мо  ргилевсь  кий, 
Василь Ось мак, Вале  ріан Риков, 
Олександр Смик. А коли фронт  
зі сходу наблизився до Дніпра, 
дехто з київських зодчих, маючи 
досвід життя за більшови
ків, відчув, що за визволен
ням від окупації почнуться 
чергові репресії. Отак у ве
ресні 1943 року Київ му

сили залишити разом із роди
нами Сергій Григо р’єв, Василь 
Кричевський, Микола Шехонін. 
Подалися на Захід назавжди.

Сергій Григор’єв (1896–1975) 
відомий низкою довоєнних уря
дових житлових будинків у Києві 
й насамперед величною будів
лею на Банковій, 11 – колишнім 
штабом КОВО (Київський осо
бливий військовий ок руг). Авто
рові проекту поталанило пере
жити тодішніх високих замовни
ків – голову Раднаркому Панаса 
Люб  ченка та командувача КОВО 
Йону Якіра, репресованих у ті ж 
таки 1930-ті. Провів ши не з своєї 
волі два роки на окупованій на
цистами території, Сергій Гри- 
го р’єв чудово усвідомлював, що 
біль  шовицька влада цього йому 
не вибачить. Отак і опинився та
лановитий київський зодчий да
леко за океаном. Професії не змі
нив: працював у американських 
проект них фірмах. Прожив твор-
 чо й актив  но ще 30 років по війні, 
виховав сина-архітектора Олега, 
який звів за власним проектом 
церк  ву Св. Катерини в столиці 
штату Міннесота: п’ятибан  ну, в 
стилі українсь кого бароко. А на 
могилі батька установив стелу з 
полірованого граніту з україн
ським орнаментом і Тризубом.

СЕРГІЙ 
ГРИГОР’ЄВ – 

Банкова, 
11 (штаб 

Київського 
особливого 
військового 
округу, нині 

Адміністрація 
президента 

України)

ПАВЛО 
АЛьОШИН –  
Володимир-

ська, 57 
(Педагогічний 

музей 
цесаревича 

Алєксєя, нині 
Будинок 
учителя)ф
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Восени 1943 року залишив 
Київ і класик української модер
ної архітектури, живописе  ць, ху
дожник театру й кіно, педагог і 
автор дизайну Малого націо
нального герба Тризуб (1918) Ва
силь Кричевський (1872–1952). 
Мусив виїхати, бо з більшовиць
кими вихватками познайомився 
ще на початку лютого 1918 року, 
коли червоний бронепотяг роз
стріляв житловий будинок про
фесора Михайла Грушевського 

на вулиці Паньківській, 9. Васи ль 
Кричевський був не тільки авто
ром проекту цього будинку, а й 
мешканцем. Рятую чи найдорож-
 че, втікав тоді під обстрілом із 
крихітною донечкою на руках. А 
вже в 1930-ті роки Василя Кри
чевського звинуватили в тому, 
що план будівлі музею Тараса 
Шевченка в Каневі, який він про
ектував, має форму хреста. Над 
долею уславленого впроваджува-
 ча українського народного стилю 
в архітектурі (найяскравіший 
приклад – будинок Полтавського 
земства) нависла неабияка, ціл
ком реальна за тих часів загроза. 
Виручив один партієць (були ж і 

серед них люди), який зауважив, 
що бачить тут радше пролетар
ський молот. А цього вже ніхто не 
насмілився заперечувати. Тож 
досвід життя під совєтами підка
зував, що перебування в окупо
ваному нацистами Києві цілком 
могло стати приводом для репре
сій. Останні роки Василя Кричев
ського проминули в далекій Ве
несуелі. Єдиним із великої ро
дини, хто повернувся по війні до 
Києва, став молодший із братів 
Кричевських – Федір. Жив у 
злиднях та забутті в Ірпені, де й 
упокоївся 1947 року.

Вагомий творчий доробок за
лишив у Києві цивільний інже
нер, архітектор Микола Шехонін 
(1883–1972): комплекс Вій  ськово-
інженерного училища Цесареви-
 ча Алєксєя на Печерську, низка 
прибуткових житлових будинків 
у стилі неоампір, будинок Юрке
вича на Паньківській, 8 у стилі 
українського модерну, палац ку-
льтури «Харчовик» на Подолі в 
стилі конструктивізму. Але й Ше
хонін розумів, що мусить рятува
тися від повернення совєтів, бо 
добре пам’ятав 1937 рік. Так він 
опинився в Аргентині, де продо
вжував архітектурну практику: 
спроектував власний будинок, 
брав участь у створенні Воскре
сенського собо  ру в Буенос-Айресі.

Геноцид інтелекту, що учи
нила більшовицька влада в усіх 
сферах людської діяльно сті, да
ється тепер взнаки і в архітектурі. 
Майже нічого вартісного в мис
тецькому сенсі за останні два де
сятиліття не було зведено в Києві. 
У царині зодчества панують мар
нославство, бундючна дурість 
скоробагатьків та голий зиск. 

ВАСИЛь КРИЧЕВСьКИЙ – 
Фрунзе, 164 (Міське училище імені Сергія 
Грушевського, нині навчальний корпус 
Академії муніципального управління)

МИКОЛА 
ШЕХОНІН – 
бульвар Лесі 
Українки, 25 
(Військово-
інженерне 
училище 
Цесаревича 
Алєксєя, нині 
Військовий 
ліцей імені 
Івана Богуна)
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Олів’є другої свіжості
Певно, менеджери телеканалів вирішили, ніби українці  
на Новий рік проковтнуть все, що їм дадуть під шампанське  

Х
ай би що там говорили 
про поголовну відмову 
від телевізора на користь 
інтернету, в нашій країні 

такі балачки поки що недо
речні. Принаймні на Новий рік, 
коли «ящик» для багатьох стає 
мало не членом сім’ї – вередли
вим, дратівливим і, судячи з 
усього, дуже провінційним ро
дичем із поганим смаком. 
Проте його терплять і тяжко 
тиснуть на кнопки, відбираючи 
одне в одного пульт, намагаю
чись змусити цей пристрій по
казати що-небудь відповідне 
смакам усієї сім’ї і водночас 
святкове.

Судячи з того, як цього року 
було влаштовано новорічну те
лепрограму, медіаменеджери 
махнули на українців рукою: 
на їхній погляд, вони нерозбір
ливі й проковтнуть все, що да
дуть під шампанське та бен
гальські вогні.

«С ТЯЖёЛыМ ПАРОМ!»
Напередодні Нового року гля
дач міг побачити обмаль неспо
діваного, принаймні рідко тра
плялися незнайомі облич  чя. 
Наприклад, Філіпа Кіркорова 
можна було подивитися пев
ного моменту на чотирьох кана
лах водночас, як, утім, і Бас
кова, Софію Ротару та деяких 
інших персонажів.

Ранок 31 грудня почався на 
загальнонаціональних кана
лах не надто яскраво – тради
ційними дитячими мульти
ками й передачами, які за
вжди стоять у їхній сітці мов
лення. За святковий настрій 
узялися боротися десь у сере -
дині дня: на двох кабельних 
каналах почали транслювати 
«Попелюшку» – причому одну 
в кольорі, нещодавно пофарбо
вану й оновлену, а другу – ще 
ту, чорно-білу. На «1+1» одно
часно з тим показували «Міст 

Автор: 
Віра Павлова

у Терабітію», Перший націо
нальний підбивав підсумки 
року, де багато часу приділено 
було підготовці до Євро-2012.

«Новий канал» теж підвів 
риску під 2011-м програмою 
«ТОП-100», в якій згадали все 
найбільш значуще за минулий 
рік – наприклад, два його го -
лов  ні судові процеси. Один – 
над лікарем Майкла Джексона, 
другий – над Ліндсей Лохан. 
Одного суду в цьому списку, во
чевидь, бракувало. Можна, зви
чайно, припустити, що «ТОП-
100» не висвітлює українських 
подій, але якщо такі думки ко
мусь і закралися в голову, то на
ступної секунди довелося б їх 
відкинути: ведучий із неприхо
ваним захватом у голосі міркував 
про купівлю Рінатом Ахметовим 
елітної нерухомості в Лондоні, а 
потім показував простим україн
ським громадянам виставлений 
на продаж особняк у Кончі-
Заспі із джакузі, басейнами, де
коративною пірогою край стіни 
та каміном. Останнім ударом 
було те, що в ТОП найважливі
ших подій року, який минав, уві
йшло, на думку творців про
грами, відкриття салону Ferrari в 
Києві.

«Інтер» утримався від під
биття підсумків, запропону
вавши глядачам заяложені ра
дянські кінофільми – «Івана Ва
сільєвіча», який змінює профе
сію, а за ним – «Любов і го
луби». Канал «Україна» теж 
уникнув узагальнень і показу
вав «Трьох мушкетерів», по
тім – мюзикл «Мамма міа!», у 
проміжках рекламуючи ново
річного «мєнтовського» «Глу
харя». Під нього хотілося віді
йти від етикету й церемоній із 
шампанським і відразу хиль
нути горілки.

На каналі ICTV практично 
весь час ішла реклама, тобто в 
перервах, звичайно, щось 
було – як мінімум один серіал і 
примітивна «Наша Раша», – але 
поцілити в них методом випад

кового тицяння на кнопку вия
вилося напрочуд важко. СТБ 
вдень повторив фінал шоу про 
схуднення «Зважені та щас
ливі» – слід гадати, як напучу
вання всім, хто збирався от-от 
з’їсти все жирне, смажене й со
лодке. Нарешті, саме СТБ пока
зав головний новорічний фільм 
цільової аудиторії телевізора – 
«Іронію долі…».
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ДО РЕЧі

Канал ТВі за-
мість традицій-
ного святкового 
привітання від 
президента 
зняв свій влас-
ний варіант. 
Кількість пере-
глядів пародій-
ного ролика на 
Youtube – по-
над 70 тис. 
Один із корис-
тувачів файло-
обмінника 
EX.UA виклав ві-
део на цьому 
ресурсі, однак 
відразу після 
розміщення ад-
міністратор змі-
нив його статус 
на приватний, 
щó не дає змоги 
іншим перегля-
нути кадри

ЯКщО ВИ НЕ ВіРИТЕ  
В МАШИНУ ЧАСУ,  
ТО СПРОБУйТЕ ПОДИВИТИСЯ 
НОВОРіЧНУ ПРОГРАМУ 
ВИРОБНИЦТВА НТКУ 

Цікаво, як і хто вирішує, кот-
рому каналові показувати 
31 грудня історію Жені Лука
шина, який ходить із друзями до 
лазні? Напевне, є таємний клуб 
(сауна, спа?), де збираються топ-
менеджери всіх найбільших 
мовників телеефіру і з чиєїсь зи
мової шапки витягують почер
гово папірці, серед яких один 
позначено хрестиком.

НАФТАЛіНОВЕ СВЯТО
Новий рік на «Першому». Якщо 
ви не вірите Гербертові Веллсу 
та його «Машині часу», то спро
буйте подивитися новорічну 
програму виробництва НТКУ – 
вас одним натиском на кнопку 
відкине на два десятиліття. Ось 
у срібному піджаку «гість із Бі
лорусі» співає «Біловезьку пу -

щу», а дівчата років 20 в залі 
(які народилися, мабуть, того 
року, коли ВІА «Песняры» пере
став існувати) хитають у такт 
пісні головами. На сцені білору
сів змінює Гнатюк у кашкеті, за 
ним – Іво Бобул. Загалом усі 
свої, і особливо це помітно в ко
ротких вітаннях, записаних ар
тистами. Зібров та Поплав
ський, Віктор Павлік та Біло
ножки та ще зо два десятки лю
дей, які поздоровляють Україну 
з Новим роком.

Сама новорічна програма 
була дуже передбачувана й ціл
ком відповідала планувальній 
політиці каналів упродовж ро -
ку. СТБ робив ставку на фор
матні шоу – і, зрозуміло, 31  
груд  ня о 19:00 стартував у пря
мому ефірі фінал вокального 
шоу «Х-фак  тор», який повністю 
зайняв усю новорічну ніч. По 
закінченні самого дійства стали 
показувати прог  ра  ми-до  датки 
до нього. Навіть годинник, роз
міщений під логотипом каналу, 
відлічував час не до нового 
року, що було б логічно, а до 
старту фінального шоу.  

«Інтер» теж виявився дуже 
прогнозований: новорічний ви
пуск «95 кварталу» з генераль
ним продюсером Володимиром 
Зеленським у головній ролі 
зняли ще на початку грудня. 
Слід визнати, що деякі жарти 
«95-го» були найсмішнішими 
за весь Новий рік, але теми вия
вилися ті самі, що й в інших. Го
дилося б скласти рейтинг, але 
приблизний топ тем, на які 
жартували в передноворічну 
ніч, мав такий вигляд: «Тимо
шенко і камера», «Фемен і мо
лочні залози», «Путін і Мєдвє
дєв» та «Кінець світу-2012».

«Новий канал» у цілковитій 
відповідності до концепції про
сувати власний продукт пока
зав щось малозбагненне з Ма
шею Єфросиніною та Олексан
дром Педаном у головних ро
лях. Шоу вийшло бюджетним, 
економ-класу, за участі зірок 
«Фабрики», Могилевської та Бі
лик. І, незважаючи на повністю 
«національний» продукт, про
грама була російською.

Власне, два інші великі мов
ники – «1+1» і «Україна» – ку
пили новорічний продукт у ро
сійського виробника, а «Інтер» 
свій «Парад Зірок» спорудив 
спільно з каналом «Россия». Не 
дивно, що Володимир Зеленсь -

кий (у ролі Хрюші), і Філіп Кір
коров (він грав Філю) підко
рили телепубліку: по-перше, 
там бу  ло багато зірок; по-друге, 
вони різноманітно співали, 
тупо жар  тували, сюжету в 
цьому калейдоскопі не просте
жувалось – отож-бо продукт 
ідеально пасував до цільової 
аудиторії «Інтера».

А ось канал «1+1» дещо про
рахувався: звичайно, щороку 
кордон між Україною та Росією 
робиться дедалі примарнішим, 
та все-таки жарти про Мутка й 
Собяніна, як і про інші російські 

реалії, потребують перекладу. І 
навіть наявність Олександра Це
кала в парі ведучих не робить 
шоу «Олів’є-2012» бодай трохи 
українським продуктом. 

Найбільш сюрреалістичним 
шоу цієї ночі можна сміливо на
звати «Блакитний вогник на 
Шаболовці», що його транслю
вав канал «Україна» практично 
цілісінький вечір. Спочатку по -
каза  ли краще з минулорічно  - 
го «Вогника», перервалися на 
«Глухаря» й новорічний мюзикл 
«Аладдін» – жах, що летить на 
крилах новорічної ночі з Вєркою 
Сердючкою та Ані Лорак у голо
вних ролях. А потім поверну
лися вже до «Вогника-2012». 
Чого там тільки не було! І Коб
зон, який читав із Потапом та 
Настею реп; і група «Фабрика», 
що виконувала з хором бабусь 
пісню «Бабушки-старушки», й 
інші так само несусвітні речі.

Звернення президента цьо
горіч було рекордно коротким. 
Його, судячи з рейтингів, най
більше дивилися на «Інтері», 
але це абсолютно не важливо, 
бо ж на всіх каналах показали 
одне й те саме: запам’яталися 
слова «ми продовжимо», «рік 
був визначальним» і «єдність». 
Решту додумайте самі.

Якщо оцінювати новорічну 
програму тверезо, чого не роб -
лять зазвичай з об’єктивних 
причин, то дійдемо невтішного 
висновку: краще вже кінець 
світу. Принаймні в його випад  - 
ку не працювали б телевізори. 
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Echo Gardens

Клуб «Орешек»
(Донецьк, вул. Генерала Анто-
нова, 4)
Черговими зупинками в музично-
му турі українського електронно-
акустичного гурту Echo Gardens 
стануть Донецьк, а потім Харків. 
Музиканти розпочали «мандрів-
ку» містами України, щоб підтри-
мати і презентувати свою нову 
платівку «Purple». Перший ви-
ступ відбувся в Тернополі 27 листо-

пада – саме тоді й вий-
шов у світ уже другий за 
ліком альбом бенду. Ві-
зитною карткою Echo 
Gardens можна назва-
ти сміливі вокальні екс-
перименти та мікшуван-
ня стилів. Серед пісень 
гурту є як англійські, так і 
українські композиції.

Фестиваль «Рок-Коляда»

«Хмільний дім Роберта Домса»
(Львів, вул. Клепарівська, 18)
Чи не ключовою ознакою різдвя-
ного Львова є сила-силенна фес-
тивалів, пов’язаних із народни-
ми традиціями. Не є винятком і 
«Рок-Коляда». Тут на сцену ви-
йдуть українські гурти, щоб вико-
нати найвідоміші колядки та ще-
дрівки в авторській обробці. Про-
тягом двох фестивальних днів пу-
бліку бавитимуть львівська музич-
на формація «Ґорґіше-
лі», івано-франківське 
рок-вар’яте «КораЛЛі», 
один із найоригінальні-
ших українських гуртів 
Zapaska (Кам’янець-
Подільський), київ-
ський етно-рок-бенд 
«ДримбаДаДзиґа» та 
інші.

Анонси

Мартін Скорсезе виступив 
у ролі хранителя 
класичного кіно, яке стає 
на шлях масового

залу, і її прив’язка до життя старого продавця го
динників, і дитяча дружба є, і пошуки розгадки 
секрету антропоморфного механізму з ключем у 
формі серця. Ніби й деталі досконалі – чого вар
тий лише паризький вокзал із «амеліподібними» 
історіями життя його працівників! – і камео су
перові – епізодичні появи автора книжки, що 
стала основою сценарію, Браяна Селзніка й са
мого режисера. Та вкупі це видається штучним і 
незрозуміло затягнутим. Тобто природним є ба

К
інознавець і синефіл Мартін Скорсезе вбив 
двох зайців одним пострілом: створивши 
красивий фільм у модній 3D-технології, він 
поставив пам’ятник піонеру кінематографа, 

французькому режисерові Жоржу Мельєсу. Захо
плені поєднанням класичного із сьогоднішнім, 
деякі американські кінокритики назвали Скор
сезе найкращим, у доважок нагородивши його 
епітетами «чудовий», «магічний», «сердечний». 
«Хранитель часу» («Hugo») має три номінації на 
«Золотий глобус» і точно дістане кілька (якщо не 
десяток) на «Оскара». Однак не можна не відчути 
дисонансу в тому, що режисер дозволив собі засто
сувати новітню техніку у вигляді високоякісної ка
мери Arri Alexa, використав шалені $170 млн і 
зняв для себе незвичне, м’яко кажучи, дитячо-
сімейне кіно. Звісно, все коли-небудь трапляється 
вперше, і в кримінальній драмі, й у трилері, й у 
мюзиклі, й у містиці Скорсезе колись був почат
ківцем. Та обсяг, розмах і загалом форма, зда
ється, зле з кіномитця пожартували. Він не тільки 
зайшов на чужу для нього територію, загіпноти
зований відкритими можливостями, а й знайшов 
золото замість води. Та золотом не нап’єшся! От 
ніби у фільмі все добре: й історія хлопчика, що си
ротою невидимо живе саменький у комірчині вок

13, 14 січня, 19:00 14 січня, 20:0013 січня, 21:00
«Пустіть Маланку 
до хати»

Львівський Палац Мистецтв
(Львів, вул. Коперника, 17)
Святкове дійство, у програмі яко-
го танці, вертепи, жарти та різнома-
нітні конкурси, проводиться в міс-
ті Лева щороку. В основі цього вже 
традиційного святкування – коме-
дійна сценка з Василем та Малан-
кою, у якій хлопцю на голову в’яжуть 
хустину, а дівчині домальовують 
вуса. Проте вечір не обмежиться пе-

ревдяганнями, залицян-
нями, конкурсами та ло-
тереєю – спеціальним 
гостем стане львівський 
рок-гурт «Мері». Тож 
дух справжньої україн-
ської обрядовості та весе-
лий настрій гарантовано. 
Обов’язковий дрес-код – 
вишиванка. 

Час без сенсу

«Хранитель 
часу».
У кінотеатрах 
України
з 5 січня

КіНО
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19 січня, 19:00
«йорданські вечорниці»

underground Music Hall
(Київ, просп. Московський, 13в)
Водохрещенська імпреза під на-
звою «Йорданські вечорниці», 
яка щороку відбувається за іні-
ціативою гурту «ТаРУТА», тради-
ційно закриває колядницький 
сезон українських свят. Музично-
обрядове дійство супроводжу-
ється, як правило, гучною коля-
дою та веселими забавами. Цьо-
горіч гості танцюватимуть і спі-
ватимуть не в мистецькому цен-
трі Києво-Могилянської академії, 

як це було раніше, а 
в Underground. Змі-
ну локації керманич 
етно-рок-боївки «Та-
РУТА» Євген «Їжак» 
пояснює бажанням 
розширити простір 
спілкування. 

15 січня, 19:0015 січня, 18:00

жання Скорсезе сказати про свого кумира яко
мога більше. Та до чого тут глядач? На відміну від 
навдивовижу захопливих «Пригод Тінтіна» «Хра
нитель часу» не має сенсу: пригоди краще диви
тися у Спілберґа, ефекти – в Кемерона, а надиха
тися мистецькими й естетськими ідеями у Жене… 
Словом, чи є сенс поліцейському з відділу вбивств 
іти працювати в дитячий садочок?

Ярослав Підгора-Гвяздовський

«Різдво в стилі джаз»

Національна музична акаде-
мія ім. П. і. Чайковського
(Київ, вул. Архітектора Горо-
децького, 1/3)
Тріо відомого польського компози-
тора та піаніста Костянтина Вілен-
ського виконає джазові обробки 
слов’янських колядок та щедрівок, а 
також авторські композиції самого 
музиканта. Окрім нього на сцені ви-
ступлять державний ансамбль «Ки-
ївські солісти», вокальний секстет 
МanSound та джазові музиканти з 
України та Польщі. Своєрідне поєд-
нання джазу, фольку 
та академічної музики 
не лише вразить осо-
бливим колоритом і 
свінговими ритмами, 
а й подарує незабут-
ній смак справжньої 
різдвяної зустрічі.

«Астор П’яццолла-Forever»

Львівська філармонія
(Львів, вул. Чайковського, 7)
У виконанні Молодіжного акаде-
мічного симфонічного оркестру 
«INSO-Львів» оживуть мелодії ко-
роля танго, відомого аргентин-
ського композитора та музикан-
та Астора П’яццолли. Окрім орке-
стру під керівництвом Володими-
ра Сивохіпа вечір пристрасної му-
зики творитимуть артисти Роман 
Юсипей (баян) і Назарій Пилатюк 
(скрипка). П’яццолла відомий на 
батьківщині як «Великий Астор». 

Він один із небага-
тьох композиторів, 
хто зміг записати й 
виконати на концер-
тах усі свої твори, се-
ред яких понад 300 
танго та 50 мелодій 
до кінофільмів. 

Збіґнєв Подґужец. «Розмови з Єжи Но-
восєльським про мистецтво»
Для всесвітньо відомого польського художни
ка, іконописця, мислителя Єжи Новосельського 
(1923–2011) мистецтво й релігія нероздільні: мо
дерний арт – це передусім духовний досвід, че
рез нього відбуваються невпинні пошуки зв’язку 
з Богом, релігійної, зокрема конфесійної, тотож
ності, хай ці пошуки й сповнені суперечностей. 
Міркування Новосельського про роль та сутність 
ікони, про значення головних понять християн
ства є глосарієм до його художньої творчості.

Джозеф Конрад. «Зроби або помри. Мор-
ські історії»
Книжка містить повісті й оповідання класика ан
глійської літератури, колишнього капітана Бри
танського торговельного флоту. Це розповідь 
про подорожі, що ілюструють життя і правлять 
за символ існування, в них розкривається філосо
фія випробовувань, боротьби людини зі стихіями 
та самою собою. Передмова одного з упорядників 
Володимира Панченка (2011) та стаття Михайла 
Калиновича (1926) дають змогу порівняти рецеп
цію творчості Конрада в Україні в наш час та за 
доби «розстріляного Відродження».

Тьєрі де Русі. «Різдво, Таємниця»
Французький філософ, проповідник, засновник 
спільноти «Дім Серця» в художньому ключі 
осмислює Різдво як нескінченну таїну, як подо
рож. Чи Різдво – це подія, що мала місце лише в 
минулому, більш ніж 2 тис. років тому? Чи Різд
во відбувалося тільки у Вифлеємі? Двомовна – 
французько-українська – книжка містить також 
міркування учасників спільноти про те, чим для 
них є свято народження Христа.

КНИЖКИ
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О
дне з найбільших сіл За
карпаття – Колочаву – 
коли  сь заснували чехи, 
втікачі від кріпацтва. Те

пер про його історією чеські діти 
дізнаються ще в школі завдяки 
письменнику Іванові Ольбрах  ту. 
Він не тільки жив у Колочаві, а й 
майстерно зобразив природу За
карпаття у своєму головному ро
мані «Микола Шу  гай – розбій
ник». Згодом у Чехії на основі 
цього твору були зняті кіно
стрічки та мюзикли, поставлені 
вистави, написані пісні.

А в Україні про Колочаву 
тільки-но починають довідува

тись. Хоч останніми роками тут 
один за одним відкриваються 
музеї, з’являються туристичні 
маршрути. В травні 2011-го 
після відкриття єдиного в нашій 
державі пам’ятника заробітча
нам село прозвучало в багатьох 
ЗМІ. Як кажуть місцеві, заробіт
чанство стало настільки звич
ною справою, що коли раптом 
здоровий чоловік навесні зали
шається вдома з сім’єю, а не їде в 
пошуках грошей, то на нього по
чинають зиркати скоса.

БО РОБОТИ НЕМАЄ
Справжні колочавські заробіт
чани здебільшого сильно відріз
няються від гарної, хоч і нещас
ної сім’ї, увічненої в пам’ятнику. 
До місцевої корчми заходять 
троє чоловіків у потертому 
одязі. Замовляють горілку й то
матний сік. П’ють просто біля 
прилавка. Після третьої поміча
ють у залі немісцеву людину.

– А ви, пані, звідки будете? – 
підсідає до мене наймолодший 

із дядьків. На вигляд має до 30 
років, але зморщене обличчя, 
надломлені зуби й побиті брудні 
руки говорять про нелегке 
життя й виснажливу фізичну 
працю. Звуть Вадіком. Одруже
ний, має трирічного сина.

– Що ті музеї, як у нас роботи 
немає. Я навіть тижня вдома не 
був і завтра знову їду в Санкт-
Петербург на три місяці, – жалі
ється він. – Та в нас усі на заро
бітках. Он хлопці (вказує на то
варишів) теж їздять: один до 
Москви, другий до Праги. І так 
останні 10 років. Я раніше пра
цював на підприємстві, що заго
товляло ліс, але там щось помі
нялось, тепер отак-от…

Колочавець, підігрітий го
рілкою, забороняє себе сфото
графувати, зате намагається 
розказати про всі проблеми, які 
турбують місцеве населення.

– Попривозили мости пон
тонні, поставили їх по дорозі до 
музеїв, а людям – ні, самі бу
дуйте. Баню спорудили – мо

Закарпаття в мініатюрі
Село Колочава намагається подолати хронічне заробітчанство  
за допомогою туризму

Автор: 
Марічка 

Паплаус  кайте

Фото 
автора
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СИМВОЛ 
БЕЗРОБІТТЯ. 
Пам’ятник 
заробітчанам, 
відкритий  
2011 року

ВІДЧУТИ КОЛОРИТ. 
Туристи приміряють 

форму, збережену в музеї 

лодці, але ж дорого! Можу вам 
сім’ї показати, де дітей повно, а 
батьки п’ють. Чого п’ють? Бо ро
боти нема, – після паузи додає. – 
Ще народ ялинки краде. Я теж 
піду вкраду, треба ж дитині свято 
влаштувати. А нащо мені ку
пляти за сотні гривень ялинку, 
як я в лісі живу?!

ПОПИТ НА ЕКСКУРСОВОДіВ
Після чергових 50 грамів чоло
віки йдуть. Прибравши посуд, 
до мене підсідає син господаря 
корчми Олесь.

– Я пригадую Колочаву в 
1990-х. Це було таке саме село, як 
і будь-яке інше. Потім почало 
розвиватись потроху, а останні 
п’ять років узагалі спостеріга
ється туристичний бум, – розпо
відає він. – Раніше така профе
сія, як екскурсовод, у Колочаві 
була екзотична. Тепер це норма-
ль  но. Усі молоді люди хочуть 
бути екскурсоводами. Хоча, на 
мій погляд, масового туризму тут 
не буде. Бо наш єдиний мінус – 
це віддаленість від потяга. Масо
вий турист сюди не добереться, 
тож Колочава має розвивати свій 
туризм – зелений, романтичний.

Батько Олеся після звіль
нення із заводу, що за радян
ських часів працював на авіа
ційну промисловість, був так
систом, потім відкрив кілька 
торгових точок і «мотався» між 
ними, а тоді вже викупив примі
щення, де за чехів була жан
дармська управа, разом із дру
жиною відбудували його, від
крили корчму. Пізніше нагорі 
зробили ще й готель.

– Підприємств у нас ніяких 
немає. Більшість людей на заро
бітках. Вони люблять нарікати 
на своє життя, але ж мають не
погані гроші, – каже Олесь. – 
Мій брат двоюрідний кролів 
розводить, його батько має па
сіку, продає мед, ще й столярує 
потроху. За бажання можна ви
жити й тут.

Сам Олесь 10 років прожив у 
Києві. Вчився в академії мис
тецтв на художника театру. Зго
дом працював дизайнером 
інтер’єру, але врешті повернувся 
додому, в Колочаву.

– Там добре жити, але пер
спективи дуже віддалені. У сто
лиці більше матеріальних і голо
вне емоційних затрат. Отож вирі
шив продовжувати справу бать
ків. Малювати можна й тут – кра
євидів для натхнення вистачає.

АКТИВНЕ БУДіВНИЦТВО
Пейзажі в Колочаві й справді за
хопливі. Навкруги лиш гори й 
ліс. Поки небо в хмарах, вони 
вкриті трохи містичним блакит
ним серпанком, але коли визи
рає сонце й освічує кожну вер
шину та кожну ялинку на схи
лах, то здається, що повітря стає 
таким прозорим і дзвінким, як 
гірська вода.

Обіч дороги, що веде до Му
зею Івана Ольбрахта, майже 
кожну другу хату споруджують 
заново. Біля одного зі старих 
дерев’яних будинків дівчина по
лоще білизну в струмку, що тече 
просто вздовж головної вулиці. 
Питаюсь у неї, чи то всі так у Ко
лочаві перуть.

– Та ні, – відповідає, – ті, хто 
машинки мають, то вдома пе
руть, а хто ні, то отак. Холодно. 
Он руки мерзнуть (простягає 
червоні від крижаної води руки). 
А що ж робити?!

Роздумам про контрастність 
побаченого кладе край зупинка 
біля школи. У зведеній за радян
ським стандартом будівлі уроки 
фізкультури відбуваються про
сто в холі. Тут-таки на першому 
поверсі в невеликому класі діє 
Музей Івана Ольбрахта. У ньому 
зібрані старі документи й фото
графії самого письменника, а та
кож головного героя його ро
ману – місцевого опришка Шу
гая. Олесь розказує історію 
життя робінгуда, який грабував 
заможних євреїв і якого дивом 
не брали кулі, але вбили врешті 
власні товариші. Часом Олесю 
доводиться шукати українські 
відповідники чеських слів – на
стільки часто він проводить екс
курсії чеською мовою.

По інший бік від центру села 
розміщений найбільший музей 
Колочави – скансен «Старе 
село». Колоритний дядько-екс- 

кур   совод Василь Михайлович 
водить нас по коліна в снігу від 
однієї садиби до іншої. Тут і хати 
звичайних колочавців, і лазня, і 
єврейська корчма зі справж
ньою борговою книгою, і жан
дармерія. А ще він показує му
зей вузькоколійки – раритетний 
паротяг та 10 вагончиків, у кож
ному з яких своя експозиція. 

– Унікальність нашого му
зею в тому, що тут зібрані міс
цеві хати і предмети побуту, – 
розповідає Василь Михайло
вич. – А ще ми тут зберігаємо 
колочавські традиції. Знаєте, як 

у нас пияків карали? Надягали 
на шию ярмо і гнали через усе 
село.

Наприкінці екскурсії, яка 
тривала понад дві години, Ва
силь Михайлович похвалився, 
що лише від квітня в їхньому му
зеї вже побувало близько 15 тис. 
туристів.

Його слова підтверджує Ма
рія Шетеля, директор місцевої 
турфірми. З нею ми зустрічає
мось у другому й останньому ко
лочавському готелі. У невеликій 
двоповерховій садибі геть запи
лено: пришвидшеним темпом 
будівельники доробляють іще 
одну кімнату.

– Колочавцям треба вчитися 
жити з туризму. Місцеві жителі 
повинні самі створювати всі 
умови, аби приїжджим було 
приємно відпочивати, – каже 
пані Марія. – Тоді, думаю, про 
заробітчанство колочавців нага
дуватиме тільки пам’ятник. 

ЯК ДіСТАТИСЯ
Потягом у бік 
Ужгорода до 
станції Воло-
вець, звідти ав-
тобусами й 
маршрутками в 
напрямку 
Міжгір’я.

ВАРТО ПОБАЧИТИ
Музей архітектури і побуту «Старе село» ознайомить 
із 300-річною історією побуту місцевих жителів.
«Колочавська вузькоколійка». Раритетний паротяг та 
ешелон із 10 вагонами, кожен із яких відтворює процес 
транспортування за різної влади, яка панувала в цьому 
регіоні.
Церква Святого Духа. Двозрубна, тридільна, зведена 
1795 року.
«Чеська школа». Музей складається із двох приміщень: 
класу та кімнати для відпочинку вчителя.
«Школа вівчаря». Тут гості зможуть відпочивати й на-
вчатися вівчарської справи.
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Мій друг 
ЕЛЕКТРОМОБіЛь

О
станні новинки, проде
монстровані на різнома
нітних автошоу, підтвер
дили, що інженери втра

чають вплив на автомобільних 
дизайнерів. Конструюючи кон -
цепт-кари, призначені лише для 
показу на виставці, останні й ра
ніше не стримували польоту 
своєї фантазії. Кузови у формі 
кулі, колеса, що обертаються не
залежно одне від одного, двері, 
які відчиняються за відомим 
лише їм алгоритмом. Однак ра
ніше, щоб автомобіль відповідав 
своїй назві, він мав бодай при
близно нагадувати своїми обри
сами щось традиційне: капот, 
салон, багажник… Сьогодні, ко -
ли концепт-кари стали вик -
лючно електричними, будь-які 
обмеження щодо форми кузова 
через наявність двигуна та при
воду стали зайвими. В електро
мобілів мотори вбудовано в ко
леса, а наймасивніші й найважчі 
деталі – акумуляторні батареї – 
можна сховати будь-де: під си
дінням, на місці капота, між па
сажирами тощо. Тому в дизай
нерів повністю розв’язані ру  - 
ки – твори, що хочеш!

Однак на останньому, 42-му 
Токійському мотор-шоу було не 
так багато моделей, які ледве 
відрізняються від літаючих та
рілок прибульців. Конструктори 
завтрашніх автомобілів пере
ймались двома головними про
блемами: по-перше, створити 
емоційний дизайн, що змусив 
би покоління майбутніх спожи
вачів переключити увагу з айпе
дів та фейсбуків на автомобілі. А 
по-друге – інтегрувати такі ав
томобілі в нове суспільство, яке 
завдяки інформаційним техно
логіям збереже нашу планету 
для наступних поколінь. Для 
вирішення цих завдань автови
робники переймалися не стіль-
 ки зовнішнім виглядом своєї 
продукції, скільки розробкою 
ідей та систем їх взаємодії із сус
пільством. Так, Nissan запропо
нував комплексну систему «ро
зумний дім», яка працюватиме 
разом із серійними електромо

білями. Планують, що цей бу
динок буде сконструйовано та
ким чином, щоб він використо
вував мінімум енергії, а ви    - 
роб  ляв її переважно самостійно 
за допомогою сонця й вітру. У 
власника такого дому буде елек
тромобіль, який уночі зможе по
повнювати запаси струму в 
своїх акумуляторах. Однак як -
що енер  гія була накопичена у 
процесі гальмування чи руху з 
гірки, то її надлишок авто відда
ватиме в дім.

МіСьКі «ЖИТЕЛі»
Електромобілі для мегаполісів 
зазвичай мають невеличкі роз
міри й такий самий скромний 
запас ходу на одному заряді – 
60–160 км. Деякі з них схожі на 
гібрид авто й мотоцикла, інші 
вміщують у собі ще один тран
спортний засіб. Наприклад, в 
електричному міні-карі Honda 
Micro Commuter Concept за
вдовжки лише 1,86 м можуть 
розміститись аж троє людей 
(але, швидше за все, такого 
зросту, як більшість японців), і 
він здатен буде перевезти їх зі 
швидкістю до 60 км/год на від

Автор: 
Сергій 

Підгірний, 
Київ – Токіо

Ера 
електромобілів, 
настання котрої 

передбачають 
уже за кілька 

років, принесе в 
автосвіт чимало 

інновацій, які 
важко було 

уявити
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Ця toyota не 
має постійного 
кольору кузо -
ва: малюнок 
на його боко -
винах можна 
змінити, як 
заставку 
робочого 
стола на 
комп’ютері

Як обіцяють 
у компанії 
Nis  san, подіб -
ну до цього 
кон  цепт-кара 
Pivo3 модель 
років через 
п’ять можна 
буде побачити 
на вулицях. 
Звісно ж, 
японських

стань до 60 км. У цьому малюку 
поряд із водієм розміщений 
додатковий засіб пересу
вання – двоколісний елек
тричний міні-скутер Motor 
Compo. Його акумулятор – це 
спеціальна універсальна бата
рея Loop Bat  tery, що заряджа
ється в хатніх умовах і може 
бути джерелом енергії як для 
таких скутерів чи іншого лег
кого транспорту, так і для авто
мобіля – живити аудіосистему 
чи кондиціонер. Майбутній 
власник цих засобів пересу
вання, за переконаннями кон
структорів Honda, живе у міс
течку, де електроенергію видо
бувають за допомогою сонячних 
батарей чи газу, а її надлишок 
переробляється у водень, яким 
потім живляться автівки на па
ливних елементах, що перетво
рюють водень на електрику.

Така концепція «розумного 
дому», поєднаного із тран
спортними засобами, – це не 
просто собі фантазія вчених, а 
реальний проект, який упро
довж двох наступних років ви
пробують на кількох будинках 
у японській Йокогамі та китай
ському Шанхаї.

А от концепт-кар Nissan Pivo3 
стане невід’ємною частиною ін
формаційного суспільства. Він 
зможе обмінюватися різноманіт
ними даними із системами ін
формування про затори, місь
кими стоянками, іншими тран
спортними засобами, закладами 
харчування та культури, щоб об
рати своєму власникові най
швидший і найеко  номічніший 
маршрут, знайти міс  -
 це на сто  янці. Вий -

шов    ши з цього авто, ви не турбу
ватиметесь про паркування – ма
шина сама знайде вільне місце й 
підживиться на бездротовому 
пунк  ті заряджування батарей. А 
якщо у Pivo3 є надлишок енергії, 
він віддасть її в мережу, запла
тивши нею... за паркінг. Щоб по
новити запас енергії, електромо
біль не доведеться під’єд  ну  ва  ти 
до розетки – вже сьогодні 
розроб  ле  но методи без -
про  відної (індуктив
ної) передачі елек
трики від джерела 
струму до спожи
вача – автомобіля.

Міським електро
мобілям потрібен мі
німум місця на сто
янці, адже людям не 
доведеться на ній 
виходити, тобто від
чиняти двері. Втиснутись 
на невеличкий клаптик 
землі без водія Nissan 
Pivo3 зможе завдяки коле
сам, які повертаються в різні 
боки незалежно одне від одного – 
на пло  щі у 4 м² авто може легко 
розвернутись. Коли власникові 
знадобиться автомобіль, він за 
допомогою смартфону «викли-
 че» його в потрібне місце.

БЕЗ СМАРТФОНУ – 
НіКУДИ
Узагалі, без смартфону 
автомобіль майбутнього 

навряд чи зможе пересу
ватись. Уже сьогодні є 

електронні сигналізації, які 
виконують команди з iPhone чи 
подібних девайсів. У майбут
ньому, виходячи з кон  цепт-ка-   
ра Toyota Fun-Vii та Suzuki 
Q-concept, щоб завести, а точ
ніше включити електромобіль, 
потрібно буде встановити смарт
фон у спеціальний слот. У Suzuki 
Q-concept це дасть змогу про
класти маршрут і вивести його 
на цент  ральний дисп  лей ав
тівки. Інтеграція Toyota Fun-Vii 
зі смартфоном іще біль  ша. По-
перше, в цьо  го авто біч  ні панелі 

зроблені у вигляді екрана, 
тобто вони можуть показу

вати будь-яке зобра
ження, як зас  тавка робо

чого столу комп’ю -
тера чи теле  - 
фо  ну. Картинка 
може змінюва
тись залеж-   
но від бажання 
влас  ника чи 

то  го, з ким сьо
годні він їхатиме в 

цій Toyota. Окрім того, 
смартфон допоможе створити у 
авто «електронного асистента». 
Він голосовими підказками ске
ровуватиме водія у правильному 
напрямку, спілкуватиметься з 
пасажирами тощо.

ХАйВЕЄМ – БЕЗ ВОДіЯ
Honda створила концепцію ці
лого міста майбутнього, де лю -
ди мандрують різноманітними 

У електричного 
мікроавтобуса 
Daihatsu FC Case 
сидіння можуть 
складатись 
у підлогу, в 
результаті 
чого салон 
стає схожим 
на пустий 
вантажний 
вагон

Незабаром 
електричним стане 

все: автомобілі, 
мотоцикли й навіть 
пересувна кав’ярня…
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транспортни  ми засоба  ми. Так, 
на далекі відстані (до 1 тис. км 
на одному баку паль  ного) 
вони їздять у гібридному 
бензиново-елект  рич  ному ав
томобілі, найбільш схожому 
на звичні сьогодні седани – 
АС-X. До 50 км авто може кур
сувати на «чистій» електриці, 
далі увімк  неться бензиновий 
двигун. Однак завдяки тому, 
що ця Honda має низький опір 
повітрю через вивірену аероди
наміку й особливий алгоритм 
роботи двигунів, витрати паль
ного у ній сягатимуть лише від 
0,9 до 2,8 л на 100 км. За заду
мом конструкторів, це авто 
здатне працювати у двох режи
мах. Якщо водій хоче само
стійно керувати автомобілем, 
він може зробити це за допомо

гою мануального 
режиму, в якому є 

майже традиційні органи 
управління – кермо у вигляді 
джойстика та педалі. Таким чи
ном він задовольнить свої 
драйвейські амбіції. А якщо во
дієві набрид одноманітний рух 
хайвеєм, він переводить авто в 
автоматичний режим. Тоді 
кермо ховається всередину па
нелі приладів, а сидіння набу
ває напівлежачого положення. 
За допомогою електронних 
«помічників», частина з яких 

уже нині доступна на серійних 
авто, концептуальна Honda 
АС-X самостійно веде машину 
хайвеєм.

Загалом технологію пере
робки водню в електроенергію 
раніше стримувала необхід
ність використання в паливних 
стільниках дорогоцінних мета
лів, що робило її надто доро
гою. Компанія Daihatsu запро
понувала модель переробки 
водню з використанням його як 
пального в рідкому стані за до
помогою нового методу. В 
якості каталізатора в ньому ви
користовуються недорогі при
родні матеріали, а розміри 
блоку паливних стільників те
пер такі, що дають змогу ста

вити їх у невеличких авто. 
Так, концепт Daihatsu 

FC ShoCase, що ви
користовує цю тех
нологію, за до
вжини трохи менше 

ніж 4 м має міст
кість мікроавтобуса – 

всі його елементи пе
реробки водню, акуму

лятори та двигуни містяться в 
підлозі.

Конструктори автомобілів 
майбутнього вже розробили 
цілу систему інтеграції тран
спортних засобів у нове сус
пільство, яке не забруднює до
вкілля, використовує інформа
ційні технології в усіх аспектах 
життя й послуговується лише 
відновлюваними джерелами 
енергії – сонцем, вітром та пові
трям. І в цьому світі є місце 
лише для автомобілів на елек
тричній тязі. 

Якщо людині 
набридає вести 
Honda АС-X, 
автоматика бере 
керування на себе

Мінікар Honda Micro 
Commuter Concept 

вміщує не лише 
трьох людей, а й 

електроскутер

Mazda takeri 
демонструє, 
який вигляд 
матиме седан 
компанії 
(можливо, 
Mazda 6) через 
кілька років

Саме такими концептами 
Токійське мотор-шоу завоювало 
собі славу футуристичного: 
концепт Suzuki подібний до чого 
завгодно, лише не до автомобіля
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РЕДАКЦійНА ПЕРЕДПЛАТА!
ВИГіДНіШЕ, НіЖ НА ПОШТі!

інші переваги редакційної передплати:
• можливість оформлення передплати як на місяць, так і до кінця 2012 року;

• отримувати журнал зручно – безкоштовна поштова доставка по Україні

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

НіКОЛИ щЕ ПЕРЕДПЛАТА НЕ БУЛА 
ТАКОЮ ПРОСТОЮ ТА ШВИДКОЮ!

Оберіть зручний для Вас спосіб передплати:

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

у відділеннях Укрпошти: 
за індексом 99319;

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

СУСПіЛьНО-ПОЛіТИЧНИй ЖУРНАЛ 
Передплатний індекс 99319

▪ за 1 міс. – 45 грн
▪ за 2 міс. – 90 грн
▪ за 3 міс. – 135 грн
▪ за 4 міс. – 180 грн
▪ за 5 міс. – 225 грн
▪ за 6 міс. – 270 грн
▪ за 12 міс. – 540 грн

Вартість редакційної передплати:
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Наталія 
Петринська

Дмитро 
Вовнянко 

Дмитро  
Губенко

Михайло 
Глуховський

іНСТРУМЕНТ У ПОДАРУНОК
Напередодні Різдвяних свят у 
спортивних відділах одного з 
київських супермаркетів поба
чив дивовижну картину. Дужий 
парубок вельми типової зовніш
ності – шкіряна куртка, золотий 
ланцюг, коротка зачіска – оби
рав бейсбольну біту. Треба зау
важити: шанувальники цієї гри 
в пересічних спортивних крам
ницях інвентар купляють украй 
нечасто. За їхніми словами, те, 
що там лежить, – це не біти для 
бейсболу, а модернізовані кийки 
для вуличної бійки… Аж раптом 
він подивився на мене й, певно, 
прийнявши за колегу, промо
вив: «Та от треба пацанам пода
рунки на свято підібрати». Ні
коли не чув, аби сантехнікам на 
Різдво презентували ключі, а 
зварникам – електроди. А ви 
знаєте випадки, коли хтось ку
пував би в подарунок інстру
мент для роботи? 

КОЛГОСП ТАЛАНТіВ
У бібліотеці бабусі одну поличку 
завжди займала серія книжок, 
яка ніколи не викликала в мене 
зацікавлення. Ще змалку я зро
зуміла, що палітурки з черво
ними зірками й незнайомими 
прізвищами виконують суто де
коративну функцію. Нещодавно 
вирішила дізнатися, що ж то за 
література. Виявилося – серія 
«Пламенные революционеры». 
Беру першу-ліпшу книжку. Очі
кувана стилістика соцреалізму, 
але помітно, що автор небездар
ний. І так мені стало їх шкода – 
ці тисячі невідомих імен, що 
оспівували партію… Певно, вони 
хотіли писати про щось зовсім 
інше, але мусили марнувати 
свій талант. «Тоталітарна дер
жава жахлива передусім тим, 
що більшість людей зайнята в 
ній не своєю справою», – сказав 
якось актор Владімір Фьодоров. 
Погоджуюся. 

НАВАЛА ПЛАСТИКУ
Молоде покоління українців 
уже не уявляє, що колись усі 
пластикові пакети були багато
разового використання. Їх пра-
 ли, як одяг, та сушили на балко
нах доти, доки вони не рвалися. 
Тепер пластику ніхто не шкодує: 
у деяких супермаркетах касири 
ледь не силоміць, незважаючи 
на протести, намагаються по
класти в окремий мішечок кож
ний пакет молока чи шматок 
масла. Ми з дружиною як мо
жемо воюємо з цим явищем, а 
віднедавна намагаємося час
тіше купувати продукти в но
вому супермаркеті, де можна 
скористатися паперовими тор
бинками. Ну і, звичайно, у нас 
завжди з собою екоторби. Ясна 
річ, навалу пластику (який у 
природі розкладається десяти
літтями!) ми не зупинимо, але 
принаймні хоч трохи менше за
бруднимо довкілля...  

Олена  
Чекан

Déjà vu
«Мама кидала в окріп рушник, 
вийнявши трохи студила, а по
тім по черзі прикладала до об
лич усієї нашої сім’ї: свого, та
туся, бабусь, діда, братика і мого. 
Личка наші опухали й вигля
дали зареваними», – розповіла 
мені про дні прощання зі Сталі
ним моя старе нька родичка. Це
ремонія поховання Кім Чен Іра в 
Північній Кореї, яку вона поба
чила по ТБ, нагадала їй березень 
1953 року в Москві. Такі ж на
товпи напівбожевільних людей, 
що ридали й мало не непритом
ніли, довжелезні черги до труни, 
похмурий військовий парад. Пу
блічна демонстрація шаленого 
обожнювання керманича кра
їни, в якій лютують репресії та 
голод, – примарний шанс зберег-  
ти життя мільйонам корейців.  

СЛіДЧИМ НА ЗАМіТКУ 
Військовий прокурор з Польщі 
Миколай Пшибил «провів екс
перимент» для наших слідчих, 
продемонструвавши, що люди-
 на не може вчинити самогуб
ство двічі, поціливши в голову. 
Після вистрілу, який дивом не 
виявився смертельним, він упав 
на підлогу. У 2005 році внаслі
док двох пострілів у голову по
мер український екс-міністр вну
трішніх сп рав Юрій Кравченко. 
Офіційне вітчизняне слідство 
тоді заявило, що це було само
губство, справу закрили. У По-
ль  щі кримінальну справу тіль-
 ки відкрили. Демократична кра-   
їна зіштовхнулася з чи не най
більшим скандалом за ос тан  ні 
роки. Військовий прокурор ви
жив, а значить, слід чекати гуч
них викриттів. 

«йОЛКА» ЧИ СВОБОДА?
Легко руйнувати те, чого не збу
дував. Такою фразою відреагу
вала я подумки, коли почула 
про скасування Дня Свободи  
22 листопада. Спробувавши поді
литися емоціями зі знайомими, 
у відповідь лише зніяковіле ки
вання головою і риторичне «хіба 
тебе це дивує?!» Така реакція й 
зачепила мене більше, ніж саме 
рішення. Згадайте, все обійш-
лося кількома заявами політи-
ків-опо зиціонерів і представни
ків громадськості, які швидко за
булися. Хтось ще написав кі лька 
обурених фраз у Facebook. Од
нак тема встановлення «йол  ки» 
в центрі столиці й та викликала 
бурхливішу реакцію (а що най
головніше – хоч якийсь резуль
тат), ніж скасування права укра
їнців на свободу. 

Вікторія  
Матола
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