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Росія: інакше
Фронтмен гурту DDT 
Юрій Шевчук про 
хамство кремлівської 
влади та зародження 
в РФ нового 
громадянського 
суспільства

Відкритий лист до Посольства 
Федеративної Республіки 
Німеччина в Україні

Гендер по-радянськи
Чому радянська механічна 
емансипація суттєво не 
покращила становища 
жінок і спричинила 
деградацію чоловіків

Олексій 
Сокирко 
про 
«війни 
статей»

30 3226

12 16

52 54

6258

4645

50

Ігор Лосєв 
про незворотність 
деяких рішень 
нинішньої влади

Карт-бланш на «імперію»
Чому «новий-старий» 
російський лідер дедалі 
більше скочуватиметься 
в популізм у внутрішній 
політиці та в агресивність –  
у зовнішній

Юрій Райхель про гасла, 
мовляв, Росія прокинулась і 
змінилась, як про маскування 
ідеологічної та політичної 
безпомічності тамтешньої 
опозиції

Зворотний зв’язок
Найбільш дискусійні 
матеріали лютого

18 2420

10

64

Мова відвертої дипломатії
Чи можна оцінювати лист 
п’ятьох європейських 
міністрів закордонних 
справ як чітке 
попередження Януковичу

Фото тижня
Свято 
кольорів

Спадкоємці 
Renault
проти 
французької 
держави

Слабка ланка
В Україні закріпився 
стереотип про слабкість 
чоловіків та витривалість 
жінок. Тиждень з’ясовував 
соціальні й історичні 
передумови явища

БРІК – БІК – i К°
Що очікує на країни, 
які розвиваються

Сеньйори та помідори
Як високі прибутки 
зернотрейдерів 
контрастують із занедбаністю 
інфраструктури агропрому

34

40

36 38

Бої на лондонській 
арені
Якої справедливості 
шукають у 
британських судах 
російські олігархи

Любов у холодному 
кліматі
Чому східна політика 
Берліна сильна як 
ніколи

Уроки ненависті від 
німецької амбасади
Чому лекція «молодого 
історика» Россолінського-
Лібе в посольстві ФРН 
виявилася провокацією в 
дусі Колесніченка і К°

8

Майже 
серйозно 
про мачо-
спікера

поліТИКА

«Країна Оюм»
Який внесок 
зробили готи в 
культуру нашого 
народу

СвіТ

ЕКоНоміКА

СУСпілЬСТво
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Війни за готів
Як спадщина 
давніх германців 
стала в Україні ХХ 
століття чинником 
ідеологічної 
боротьби

По той бік тиші
Мирослав 
Слабошпицький 
про 
повнометражний 
дебют

Що сталося з летючим авто?
Уже завтра ширяти в 
небесах буде легко 
й доступно, як їздити 
автотрасами. Але що робити 
з поганими водіями?

Іще до народження Будди
Тиждень побував у 
індійському Ладакху,  
де стародавня історія  
живе у народності  
дрокпа

НАвігАТоР

СпАДоК



Жіноче свято 
кольорів
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Н
а 8 березня цього року припало Холі – найяскравіше 
свято Індії, коли люди обсипають одне одного ко-
льоровою пудрою і обливають підфарбованою во-
дою. Свідком найдивовижнішого видовища можна 

стати напередодні в місті Варшані, де відбувається унікальне 
дійство Латмар Холі. Легенда оповідає, що бог Крішна колись 
прийшов сюди подражнити свою кохану Радху та її прияте-
льок. Образившись, жінки побили й прогнали його. Тепер же 
чоловіки із селища Крішни Нандгаон традиційно приходять 
напередодні Холі до Варшани, де співають провокативні пі-
сеньки. Після цього вони захищаються щитами від палиць 
місцевих представниць слабкої статі, які намагаються по-
бити їх. Становище жінок в Індії досить важке, але принаймні 
в одному місті раз на рік їм випадає нагода «помститися» чо-
ловікам.

Фото: AP
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Тиждень 
в історії

У Лондоні вийшла газета 
Dailly Cоurant, перше 
щоденне видання у світі

У Харкові розпочався 
показовий судовий процес 
над представниками 
української інтелігенції 
(«процес СВУ»)

Народився Устим 
Кармалюк, керівник 
антикріпосницької 
боротьби селян на 
Поділлі (1813–1835)

9 березня 1930 року 10 березня 1787 року 11 березня 1702 року

У Польщі зіткнулися 
два пасажирські 
потяги. 16 людей 
загинули, 50 
постраждали

Масові сутички в 
Азербайджані. Бунт 
проти одного з місцевих 
князьків придушений 
внутрішніми військами

Румунію та Болгарію 
не пустили до Шенгена 
через незавершеність 
реформ, високий рівень 
корупції та злочинності 

1 березня 2 березня 3 березня

С
хоже, Європа остаточно зрозуміла, з ким 
вона має справу в Україні, й уже не має на
міру грати з Києвом у політкоректність. 
Різкі заяви єврочиновників щодо політики 

нашого президента сиплються одна за одною. 
Тон задавав голова представництва ЄС в Україні 
Жозе Мануел Пінту Тейшейра, який заявив, що 
Віктор Янукович не виконав зобов’язань щодо 
проведення реформ, зокрема поліпшення бізнес-
клімату та боротьби з корупцією, хоча саме цим 
виправдовував на початку свого терміну необхід
ність концентрації влади в країні (див. Тиж-
день, № 9/2012). Відповідь вітчизняного МЗС зі 
звинуваченнями голови місії ЄС у нібито спробах 
«видати власну думку за позицію 27 держав» на
разилася на різку реакцію як Брюсселя (від Вер
ховного представника ЄС із закордонних справ та 
політики безпеки Кетрін Ештон), так і диплома
тів із членів Євросоюзу в Україні, які підтримали 
Пінту Тейшейру. Поміж іншим у такий спосіб 
було підтверджено, що оцінки ситуації в нашій 
країні та діяльності Януковича не є «особистою 
думкою» посла ЄС, як це намагалися показати в 
українському МЗС, і в разі потреби Київ може 
отримати відповідне підтвердження і на більш 
високому рівні.
В експертному середовищі різкі випади Міністер
ства закордонних справ схильні пояснювати пер
соніфікованістю та граничною чіткістю заяв 
Пінту Тейшейри, що більше не обмежувалися за
гальною констатацією «проблем в Україні», а 
вказували, хто особисто відповідає за це. Схоже, 
влада просто не хоче звикати до того, що євро
пейські партнери будуть дедалі відвертішими в 
оцінках ситуації в нашій державі. Те, що буде 

Мова 
відвертої 
дипломатії

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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Російську мову 
запроваджено в 
усіх школах СРСР 
як обов’язковий 
предмет

Австрійську імперію 
перетворено на 
дуалістичну монархію – 
Австро-Угорщину

Австрійський 
герцог Рудольф IV 
заснував Віденський 
університет, один із 
найстаріших у Європі

12 березня 1365 року 13 березня 1938 року 14 березня 1939 року 15 березня 1867 року

Уряд Августина 
Волошина в Хусті 
проголосив Карпатську 
Україну незалежною 
державою

Представників ОБСЄ не 
пустили до Юлії Тимошенко. 
Адміністрація колонії не 
дозволила поговорити з 
ув’язненою навіть телефоном

Володимир Кличко подо-
лав французького боксе-
ра Жана-Марка Мормека. 
Своєї 50-ї перемоги він до-
сягнув нокаутом

У Лівії багатий 
нафтою регіон 
Барка оголосив 
про свою 
автономію

4 березня 5 березня 6 березня
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саме так, засвідчив лист міністрів закордонних 
справ ключових країн ЄС, опублікований в 
International Herald Tribune та New York Times.
Підписали його голови МЗС Німеччини (Ґідо 
Вестервелле), Великої Британії (Вільям Гейґ), 
Польщі (Радослав Сікорські), Швеції (Карл 
Більдт) та Чехії (Карел Шварценберґ). Лист по
чинається з того, що замість святкування підпи
сання та ратифікації угоди про асоціацію та 
вільну торгівлю (переговори про укладення 
яких стартували рівно п’ять років тому) «сьо
годні ми зайшли в глухий кут». До того ж чітко 
вказується, що це сталося внаслідок дій (чи, 
власне, бездіяльності) Януковича, який не вико
нав «амбітної програми реформ», задекларова
ної після президентських виборів, а натомість 
допустив погіршення ситуації з демократич
ними свободами, посилення тиску влади на не
залежні ЗМІ та громадські організації. При 
цьому в тексті листа протиставляється народ 
України, який «є європейцями і розділяє євро
пейські цінності», та нинішнє керівництво, ді
яльність якого «протягом останніх двох років 
змусила нас сумніватися щодо намірів Києва 
стосовно фундаментальних цінностей, які ле
жать в основі як угоди, так і наших відносин у 
більш широкому сенсі». 
Вирішальним іспитом, «лакмусовим папірцем» 
демократії визначаються парламентські вибори 
восени цього року, відповідність яких демокра
тичним стандартам розглядається як певний ру
бікон. Якщо влада піде на масштабні фальсифіка
ції, вона може наразитися на дії з боку ЄС замість 
уже звичних заяв. Європейці, для яких важливе 
дотримання формальних процедур, підтверджені 
міжнародними спостерігачами порушення вибор
чого законодавства вважатимуть формальною 
підставою для змістовної реакції аж до запрова
дження персональних санкцій. Цього, до речі, до
магається українська опозиція, інформуючи іно
земних дипломатів про конкретні діяння різних 
персонажів у керівництві, яких пропонує занести 
до чорного списку нев’їзних до ЄС.
У цьому сенсі «лист п’яти» можна оцінювати як 
чітке попередження Вікторові Януковичу. Адже 
санкції запроваджують конкретні держави, і 
лист дипломатів свідчить про готовність їхньої 
влади до рішучих заходів.

Олександр Крамар

«Розминка» адмінресурсу
ПР перемогла на проміжних місцевих електоральних перегонах. 
Принаймні, про це заявив перший заступник голови партії, Воло
димир Рибак (на фото). Довибори депутатів 28 місцевих рад від
булись 19 та 26 лютого в 16 регіонах України.
За інформацією Рибака, його соратники виграли в 19 із 36 одно
мандатних округів. Водночас привертає увагу детальна статис
тика. Так, із 28 висуванців до селищних та сільських рад біль
шість – 18 осіб – ішли на довибори як безпартійні. Понад те, хоча з 
десятка власників партквитків було аж дев’ятеро членів ПР, офі
ційно від партії влади висунули тільки двох кандидатів. Тепер, що
правда, іще про трьох Рибак говорить як про «підтриманих» пар
тією. Подібна картина спостерігалась і на довиборах у Вінницьку 
облраду (безпартійна кандидатка, теж «підтримана» ПР, працює 
заступником голови обладміністрації). Одна з райрад Полтави, за 
інформацією Рибака, поповнилася членом партії «Совість Укра
їни», але він, знову ж таки, був «підтриманий» ПР.
У низці випадків, очевидно, громада голосувала за нібито незалеж
ного кандидата, а вже потім дізнавалася про його «підтримку» ПР. 
Такий прийом є традиційним під час падіння рейтингів влади (див. 
стор. 8), як і подальше «рекрутування» у свої лави депутатів з інших, 
навіть опозиційних, партій. Очевидно, проміжні вибори в цьому 
сенсі можуть служити для «обкатки» майбутніх технологій «пере
моги» в мажоритарних округах на парламентських виборах: насам
перед, банального адмінресурсу. Водночас проміжні вибори демон
струють, що непопулярна влада не може цілком покластися навіть 
на перевірені методи: так, 12 лютого в Червоноармійську на Жито
мирщині, попри брутальне застосування того ж таки адмінресурсу, 
що викликало гучний скандал, мандат депутата облради впевнено 
виборов висуванець «Фронту змін», за підтримки «Батьківщини».
18 березня позачергові вибори до місцевих рад відбудуться ще у 
58 мажоритарних округах.

тЕнДЕнЦіЇ тижня|НА чАСі



«РЕГІОНИ» 
здають позиц�

За даними Соціологічної 
групи «Рейтинг»

Найбільше голосів, якби вибори до Вер-
ховної Ради України відбулися в люто-
му 2012 року, дісталося б «Батьківщи-
ні». Партія регіонів із невеликим відри-
вом посіла б друге місце. Про це свід-
чить останнє дослідження соціологічної 
групи «Рейтинг». Подолати п’ятивід-
сотковий бар’єр можуть також «Фронт 
змін», комуністи й УДАР Віталія Кличка.

* % серед тих, хто взяв би 
    участь у виборах

«Батьківщина»                Партія регіонів                   «Фронт змін»                          КПУ                                     УДАР                             «Свобода»             Не підтримую жодної 

19,9   20,3  19,6*

22

    19,4
   18,2  

Листопад 2011
Грудень 2011   
Лютий 2012            

9,8    
11,3    11,2  

5,4     

8,1   
    7    

4,7       5        5
3,3     

4,4    4,4

13,2

    9,4
     7,9

$5 млн Майже 100 тис. грн за рік100 тис. українців
мають легальну зарплату понад 
18 тис. грн за місяць. Дані Пенсійного 
фонду

Такою є «такса» за депутатське місце в 
Київраді. Цифру назвала Олександра Ку-
жель. Стільки саме, за її словами, коштує 
місце у ВР

коштуватиме державі оренда офісу 
для Віктора Януковича в його ж таки 
резиденції «Межигір’я». 
Джерело: Адміністрація президента

КРіС ДЖАРВіС
нове обличчя
Його замість Таноса 
Арванітіса призна-
чено керівником 
місії Міжнародно-
го валютного фон-
ду в Україні. Досі 
він відповідав за 
Білорусь.

5 ОБЛИЧ МАйЖе СеРйОзНО

Мачо-спікер

РейТИНг

ВЛАДИСЛАВ КАСьКіВ
презентує з розмахом
Очолюване ним 
Держ  агентство з ін-
вестицій заплати-
ло понад €33 тис. 
за оренду зали на 
Міжнародній ви-
ставці комерційної 
нерухомості в Кан-
нах.

ОЛеКСій КОСТУСЄВ
позбувся «зайвих вух» 
Мер Одеси під час візиту до Гру-
зії вилучив зі скла-
ду делегації пред-
ставників «незруч-
них» ЗМІ – каналу 
«1+1» та сайта Дум-
ская.net.

АЛЄКСАНДР ДЮКОВ, 
ВЛАДіМіР СіМіНДЄй  
(на фото)
оголошені в Латвії 
персонами нон-
ґрата. Ці два росій-
ських історики від-
значилися антила-
тиською ритори-
кою.

БеРТРАН ДеЛАНОе
гальмує «Русскій мір»
Мер Парижа проти бу-
дівництва росій-
ського духовно-
культурного право-
славного центру на 
ділянці, яку ЮНЕС-
КО визнало світо-
вою спадщиною.
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«РЕГІОНИ» 
здають позиц�

За даними Соціологічної 
групи «Рейтинг»

Найбільше голосів, якби вибори до Вер-
ховної Ради України відбулися в люто-
му 2012 року, дісталося б «Батьківщи-
ні». Партія регіонів із невеликим відри-
вом посіла б друге місце. Про це свід-
чить останнє дослідження соціологічної 
групи «Рейтинг». Подолати п’ятивід-
сотковий бар’єр можуть також «Фронт 
змін», комуністи й УДАР Віталія Кличка.

* % серед тих, хто взяв би 
    участь у виборах

«Батьківщина»                Партія регіонів                   «Фронт змін»                          КПУ                                     УДАР                             «Свобода»             Не підтримую жодної 

19,9   20,3  19,6*

22

    19,4
   18,2  

Листопад 2011
Грудень 2011   
Лютий 2012            

9,8    
11,3    11,2  

5,4     

8,1   
    7    

4,7       5        5
3,3     

4,4    4,4

13,2

    9,4
     7,9

15 підприємців86,2% експертів
стикалися з обмеженням доступу 
до інформації в українських 
архівах. Дані Центру досліджень 
визвольного руху

оштрафовані торік за незаконну 
торгівлю товарами із символікою 
Євро-2012. Дані МВС

КОРОТКО

В
олодимир Литвин точно знає, де місце жінки. Можли
во, спікер так захопився вшануванням «дня справжніх 
чоловіків» наприкінці лютого, що не помітив, як на
близилося 8 Березня, і… «врізав правду-матку». Му

дрість, яку можна почути від прапорщика у відставці чи ко
лишнього голови колгоспу, з вуст спікера ВР звучить дуже 
колоритно. Ветеран українського парламенту, звісно, доби
рає делікатні слова, але брутальна суть не зникає. Литвин 
приголомшив, коли сказав, що в нашому суспільстві жінку 
вважають «нижчою істотою», створеною «з ребра Адама», а 
тому законодавчі квоти на представництво жінок у владі не 
мають сенсу. І що ж? «Прогресивна громадськість» підчепи
ла необережного політика, ніби легендарного Байду, за «ре
бро»… От якби спікер сказав що-небудь про квоту у владі на 
колишніх кримінальників… Але якраз у цих речах він є над
то обережною людиною.

Мачо-спікер
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М’ясо-молочна війна
Державна ветеринарна та фітосанітарна служ
ба від 1 березня 2012 року тимчасово призупи
нила ввезення на територію України молока 
й молокопродуктів із Білорусі. Офіційна при
чина – систематичні порушення ветеринарно-
санітарних вимог. Ця заява є черговим етапом у 
протистоянні Києва з Митним союзом Москви, 
Мінська й Астани (після того як Росія заборони
ла ввезення українського сиру, її приклад спро
бувала наслідувати Білорусь, утім, не зважила
ся на цей крок). МС із відповіддю не забарився: 
2 березня постало питання про антидемпінго
ві заходи щодо нашого цукру. Ймовірно, обмін 
заборонами триватиме й надалі: в такий спосіб 
Росія намагається втягнути Україну у свої інте
граційні процеси й тисне щодо ГТС.

Страх соціології
Жителі одного із сіл Дніпропетровщини навід
різ відмовилися спілкуватись із соціологами 
Центру Разумкова й повідомляти свою думку 
про наміри влади дозволити продаж сільгоспзе
мель (як засвідчило дослідження, 60,7% україн
ців вважають, що це питання треба виносити на 
загальнонаціональний референдум). Експерти 
центру вдруге за весь час його роботи і вперше 
після виборів президента у 2004 році не змогли 
провести соцопитування: люди побоялися діли
тися думками, навіть цілком анонімно.

Євробюджет під контролем
Лідери 25 країн – членів Євросоюзу 2 берез
ня підписали на саміті в Брюсселі фіскальний 
пакт, який визначає суворі кошторисні пра
вила для його учасників (не приєдналися Че
хія та Велика Британія). Дефіцит держбюджету 
країни – члена ЄС не має перевищувати 3%, а 
структурний дефіцит (без урахування виплат за 
боргами) – 0,5%; держборг повинен становити 
не більш як 60% ВВП. Порушників штрафува
тимуть, однак поки що жодна з великих еконо
мік ЄС у ці норми не вкладається. Пакт набуде 
чинності в січні 2013 року, якщо його схвалять 
12 із 17 країн єврозони.

Румунія дерадянізується
Колишні комуністичні функціонери в Румунії 
не можуть упродовж наступних п’яти років бути 
призначені на офіційні посади. 22 роки минуло 
після повалення режиму Чаушеску, однак лише 
тепер парламент у Бухаресті ухвалив рішення, 
яке регулює участь посадовців старої системи в 
актуальному політичному житті. Екс-«червоні» 
тепер не можуть обіймати офіційні посади. За
борона поширюється також на осіб, які працю
вали в кабінеті міністрів за Чаушеску, та на то
гочасні кадри служби безпеки (Секуритате). 
Щоправда, всім цим людям і надалі дозволено 
брати участь у виборах – Конституційний суд 
країни виніс відповідну ухвалу.
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і багатства цього світу, ніж про 
справу служіння Богу і людям.

Євген: Справа не в проросій
ських силах чи в автономістах, 
а в тому, що пан Драбинко – 
архієпископ Олександр – го
ворить від імені митрополи
та Володимира, якого вже дав
но ніхто на очі не бачив, бо він 
у лікарні. І точно ніхто не знає, 
який стан його здоров’я. До 
того ж таки він занадто швид
ко став архієпископом – всьо
го за два роки пройшов шлях 
від прочанина до ієрарха тако
го рівня. А ще слід додати, що 
саме він був головним втілю
вачем у життя своєї ж таки ідеї 
про повернення УПЦ МП хра
мів та іншого майна, в тому 
числі й шляхом судових позо
вів (так забирали лікарні, дитя
чі інтернати, тощо). А вже про 
те, що невідома доля коштів, 
зібраних на будівництво хра
мів (не лише в Києві), які свого 
часу потрапили до рук Драбин
ка – це вже давно обговорюєть
ся й прочанами, і в ЗМІ. І вже 
тут і автономісти, й промосков
ська партія ним точно невдово
лені. Занадто багато через його 
діяльність незручних розмов 
навколо церкви точиться.

володимир: Де думка па
стви, невже купка попів не по
винна врахувати думку міль
йонів вірян УПЦ?

НІК: Як православна людина, 
стисло «рецензую» Вашу недо
вершену публікацію. В основно
му факти та події викладені до
стовірно, але... віє «душком» де
нисенківщини та упередженос
ті. А релігієзнавцю пану Анато
лієві Бабинському щиро раджу 
не нав’язувати власні переко
нання вірним чадам УПЦ МП. 
Якби Філарет – Денисенко не 
втручався у велику політи

ку, тоді б до нього й очолюва
ної ним Церкви було більше 
довір’я. А так маємо те, що ма
ємо! Годі спекулювати на «руці 
Москви» та ін., треба чинити 
так, аби в незалежній Україн
ській державі панували мир і 
спокій. Моліться Всевишньому 
Творцеві, а не допомагайте сія
ти ненависть і розбрат!

людоед: Кто и во что не ве
рил бы, но точно скажу, что 
веру превратили в бизнес. 
Московское и киевское отро
дье, которое стоит у руля пра
вославия славян, верят в БОГА 
только на людях. Для них 
зелёная бумажка дороже, чем 
замерзающий, бездомный, из
голодавшийся человек. Знаю 
одного такого хмыря в рясе, 
который нагло заявил, что 
бомжа хоронить не будет – 
платить нечем. После этого я в 
церковь не хожу, молюсь дома.

Андрей: Это очередной дери
бан «сфер влияния». Где же 
вера? Почему сейчас церковно -
служители живут как «крутые 
бизнесмены»? По какой при
чине им сходит все с рук (вож
дение в пьяном виде, растление 
несовершеннолетних...). Цер
ковь должна не заниматься биз
несом, а помогать людям и не
сти веру в Господа, если верую
щие там еще остались.

Християнин: Наші язични
ки, що називають себе право
славними і живуть як язични
ки, і не помітять приходу цих 
лукавих вовків в овечих шку
рах, фарисейської бісовщини 
у мерседесах і лексусах. Про
голосують за регіони, цілува
тимуть руки бісовщині, кола
борантам на службі у крем
ля. А ці агафангели страшніші 
від тих, що послали Христа на 
смерть: ті були просто лукави

Церковний переворот: 
проросійські сили беруть 
гору в УПЦ (МП) 
(Тиждень, №7–8/2012)
Павло Берест аналізує про-
тистояння в Українській 
православній церкві

Влад: Боротьба всереди
ні УПЦ МП має для україн
ців і деякі позитивні момен
ти. По-перше, вона показує за
гарбницьку, хижацьку, спожи
вацьку, ближчу до сатани, ніж 
до Бога, суть цієї церкви. Без
перечно, що частина мирян, ві
дійде від цієї церкви, як і час
тина її священиків. Це, у свою 
чергу, сприятиме посиленню 
УПЦ КП. Сьогодні дедалі біль
ше людей починає розуміти, 
що звертатися до Бога мож
на і вдома; церква МП сьогодні 
більше дбає про мирське життя 
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Які наслідки матиме 
скандал навколо 
записів Романа 
Забзалюка?

Загалом голосів: 1081

3,52%

26,55%14,34%

8,97%

1,85%

10,08% 34,69%

Падіння 
рейтингів влади

Кримінальне 
переслідування 
Забзалюка

Зустрічний 
компромат 
від 
провладних 
депутатів 

Кількість «тушок» 
зросте

Забзалюк повторить 
долю Мельниченка

Скандал 
скоро вщухне

Розкол у фракц� «Реформи 
заради майбутнього»

ОПИТУВАННЯ НА САйТі tyzhDEn.uA

Свої зауваги та коментарі до статей ви можете надсилати нам за допомогою системи зворотного зв’язку на сайті tyzhden.ua

ми фарисеями, ці – ще й з до
свідом комунізму. Останній си
нод – точна копія парткомісії 
Печерського райкому компар
тії м. Києва (один раз спостері
гав цей тераріум). Боже, спаси 
нас від цієї фарисейської бісов
ської чуми колаборантів!

Петро: Можливо, не буде так, 
як хоче Російська церква. Але 
зрозуміло одне: якщо церк
вою будуть управляти «до
нецькі», ні миру ні благода
ті в церкві не буде. Надто вже 
вони зарвалися. Лізуть навіть 
у духовне, де місця для злодіїв 
і брехунів нема... Вони можуть 
забрати владу в церквах, але в 
душу люди не пустять.

фольклор: * * * Ой попе Ки
рило З чужої держави! Не 
пхай своє рило У наші справи!

Передреволюційна байду-
жість: жителі Донбасу вже 
шкодують про свій полі-
тичний вибір 
(Тиждень, №7–8/2012)
Богдан Буткевич спостерігає 
за зміною настроїв колиш-
ніх палких прихильників пре-
зидента

Іван: Вибори в Україні завдя
ки більшій кількості виборців 
робляться на сході. Якби схід не 
протиставляв себе заходу, а про
голосував на виборах як голосує 
захід, ми давно жили б як євро
пейці. А так маєм те, що маєм. 
Шановні, ДУМАЙМО! Вибори 
на порядку денному. Бо ще тро
хи – і будемо всі КОЗЛАМИ.

Ник: Дякую за матеріал. Та
ких картинок реального жит
тя не вистачає у сучасних ЗМІ. 
Прийшла думка: варто обмі
нюватись такими матеріала
ми між регіонами України, що 
зблизить саме народ. Бо те, що 
демонструють по «ящику», має 
не життєвий, екстремальний 
характер. Запровадьте такий 

цикл статей про життя пересіч
них українців у Криму, на Оде
щині, в Карпатському краї, на 
Центральній Україні. Тут зна
йдеться багато спільного! Ще 
раз дякую! Сподобалось.

Павел Кушнир: К сожале
нию, я не вижу Украину спо
собной измениться. Развя
занность власти, равноду
шие и брезгливость чиновни
ков, безнаказанность силови
ков – это крест современно
го украинца. Можно сколько 
угодно критиковать власть и 
рассказывать анекдоты о «га
ишниках», но они не исчез
нут из жизни украинцев. При
чина кроется в самих жителях 
Украины. Мы равнодушны и 
безответственны. Мы каждый 
день будем возвращаться из 
жэков, исполкомов, боль
ниц и разных управлений 
с испорченным настроени
ем. Но никогда не откажем
ся принимать участие в про
фанации выборов. Сколь

Всього голосів: 
1735

ко в Украине было референ
думов? Сколько из них были 
воплощены в Закон? Нас легко 
увлечь на выборах обсуждени
ем несуществующих проблем, 
о которых нам рассказывают 
коммунисты, регионалисты, 
бютовцы, нашисты, силисты 
и все им подобные. Но мы не 
скажем единодушно «СТОП». 
Ведь мы не можем риско
вать своей работой, своей жиз
нью. Мы все знаем, что на
шим равнодушием воспользо
вались преступники. И теперь 
они нами управляют. Теперь 
они нашу страну превращают в 
собственные вотчины. Но мол
чим и продолжаем спорить о 
государственном языке, о един
стве славянских государств.

«По той бік колючого дро-
ту» (Тиждень, №5/2012)
Андрій Дуда пише про зрос-
тання кількості ув’язнених 
та погіршення ситуації в 
українських тюрмах, зокрема 
почастішання тортур

Пострадавший: Закон о де  -
кри    мина  лизации эконо  мичес  - 
ких преступлений стал очеред
ным обманом. Вместо изме
нения меры пресечения взя
тым под стражу обвиняемым в 
экономических преступлени
ях, вменяют необоснованно за
вышенный до астрономиче
ских сумм ущерб. Залог не мо
жет быть ниже этой суммы. Лю
дей оставляют под стражей. Бес
предел в Украине творят проку
роры и судьи, получившие заказ 
на преследование не только оп
позиции, но и бизнесменов, не 
входящих в Партию регионов.

мать осужденного: Украл 
телефон – в тюрьму на пять 
лет, а крадут миллиардами – 
и на свободе. Где же справед
ливость? Поэтому и тюрьмы 
трещат по швам.

ОрфОграфія дОписувачів зберігається
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Уроки ненависті від 
німецької амбасади
Приїзд «молодого історика» Россолінського-Лібе виявився черговою 
провокацією в дусі Колесніченка і К°. Цього разу з подачі посольства 
ФРН в Україні

Посольство ФРН у Києві стало 
провідником провокації цілком у 
дусі нардепа-регіонала Вадима 
Колесніченка, організатора 
численних антиукраїнських акцій
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О
станнього тижня україн
ську наукову спільноту й 
небайдужу громадські сть 
сколихнув анонс пред -

ставництва німецького Фонду 
імені Гайнріха Белля щодо за
планованого візиту історика 
Ґжеґожа Россолінського-Лібе, 
влаш  тованого в межах реаліза
ції програми академічних обмі
нів ФРН. Справа, здавалось, би 
звична для пострадянського 
простору – приїзд західного 
вченого-гуманітариста із серією 
публічних лекцій, презентацією 
відстороненого й цілком незаан
гажованого погляду на окремі 
сторінки нашої минувшини, но
вітнього методологічного ін
струментарію та ексклюзивної 
інтерпретації окремих аспектів, 
проблем, постатей тощо.

Своєрідні інтелектуальні мі
сії західних науковців упродовж 
періоду незалежності значною 
мірою пожвавлювали вітчизня
ний науковий дискурс, підно
сили його на новий рівень, допо
магали історикам у пошуку клю
чів до розуміння багатьох про
блем українського минулого за
вдяки свіжому погляду зі сто
рони. Цього разу, однак, не скла
лося…

ПРОСТО В ЛОБА
Власне, заявлених тем, які ви
ніс на свій публічний виступ 
гість із Гамбурга, було дві: 
«Степан Бандера: життя укра
їнського революційного уль
транаціоналіста та пам’ять про 
нього, 1909–2009 рр.» (у ні
мецькомовній версії звучить як 
«Степан Бандера: життя укра
їнського фашис та...»), а також 
«ОУН–УПА та етнічне й полі
тичне насильство в Західній 
Україні, 1939–1950 рр.». Май
данчиків для промов Россолін-
ського-Лібе Фонд імені Гай
нріха Белля обрав одразу 
кілька: Дніпропетровський на
ціональний гірничий універси
тет, Всеукраїнський центр ви
вчення Голокосту «Ткума» у 
Дніпропетровську, Центр візу
альної культури при НаУКМА 
та посольство ФРН у Києві.

У цьому широкому виборі то
пографії прочитувались масш
табність, помпезність і неабия
кий розмах задумів фундації, 
котра, окрім історії, займається 

ще й питаннями боротьби з го
мофобією і сексизмом, захистом 
навколишнього середовища, тва -
рин та іншими проблемами 
життя українського соціуму.

Нетривіальна постановка 
проб  леми для серії виступів 
Ґжеґожа Россолінського-Лібе 
під час його українського во
яжу (справді такого оригіналь
ного формулювання науковці 
не па м’ятають, напевне, з часів 
видання праць радянського 
агітпропу на зразок Клима 
Дмитрука «Жовто-блакитні 
банкро  ти» чи Івана Іванченка 
«Ідеологічна диверсія в націо
налістичній упаковці» тощо) 
відразу привернула увагу не 
тільки фахового історичного 
«цеху», а й громадських та по
літичних кіл.

«НеСПОДіВАНі» ПеРеПОНИ
У ЗМІ з’явилась інформація про 
погрози на адресу Россолін-
ського-Лібе, який начебто був 
змушений переїхати з одного із 
київських готелів під опіку ні
мецького дипломатичного пред
ставництва (російські сайти на
віть повідомляли, що його хо
тіли вбити). Затим почалися від
мови приймати гостя: у Дніпро
петровському гірничому універ
ситеті, місцевому Всеукраїнсь-   
кому центрі вивчення Голокосту. 
Остання установа ствердила, що 
заявлена Россолінським-Лі  бе 
тема суперечить результатам її 
довголітніх напрацювань і може 
погіршити україн  сько-єврейські 
відносини в нашій державі. До 
речі, напередодні вона провела 
прес-конференцію на тему «Су
часні дослідження історії Голо
косту та Другої світової війни на 
Дніпропетровщині». Центр візу
альної культури НаУКМА, по
при свої агресивні марксистські 
настрої (діяльність його вчена 
рада академії на той момент уже 
призупинила через системний 
відхід від статутних завдань), та
кож відмовився надавати май
данчик для виступу Россолін-
ському-Лібе.

Компенсацію втрати моги
лянського подіуму для інтелек
туального перформансу від го-
стя з Гамбурга менеджери фон- 
ду знайшли досить оперативно, 
хоча не зовсім успішно: в залі 
Київської торгово-промис лової 
палати, керівництво якої спо
чатку погодилось прийняти у 
своїх стінах історика, а згодом 

раптово відмовилось. Причина  
так і не була оголошена.

Чергове грюкання дверми 
перед самісіньким носом нау
ковця дало досить ефектну й 
наочну демонстрацію відкри
того бойкоту його виступу з 
боку українських наукових і 
навчальних закладів. Цілком 
прогнозовано ВО «Свобода» 
поспішило скористатись ситуа
цією, оголосивши зрив гастро
лей Россолінського-Лібе своїм 
видатним політичним здобут
ком.

Утім, організатори заходу 
мало переймалися «непередба
чуваними» обставинами, бо ж, 
очевидно, саме на такий перебіг 
подій і розраховували. Су
цільна негація німецького гостя 
дала привід заявити про відсут
ність наукового майданчика 
для повноцінної дискусії в 

Україні на тему Бандери. Мов
ляв, ми приїхали з наміром ви
словити свої погляди на діяль
ність його та ОУН, а нас нікуди 
не пускають, погрожують, та й 
ще залякують переслідуван
нями. А передбачувана активі
зація «Свободи», котра так тех
нологічно експлуатує тематику 
визвольної боротьби під прово
дом ОУН та УПА у своїй полі
тичній діяльності, дала нагоду 
заявити, мовляв, ультранаціо
налісти тримають у страху сус
пільство. Отже, провокація, яку 
планували промоутери акції, 
цілком вдалася.

За цих умов сама лекція при
везеного автора вже не мала 
жодного практичного значення. 
Справу було зроблено (підтвер
дженням цьому може, зокрема, 
слугувати відмова Россолінсь-
кого-Лібе та Фонду Белля від 
участі в обговоренні заявленої 
теми у прямому ефірі держав
ного радіо «Культура»). Тепер 
потрібно було лише для галочки 
зімітувати академічний тон дис
кусії у стінах німецької амба
сади, яка стала єдиним майдан
чиком для гамбурзького істо

Автор:  
Олександр Пагіря

ЧИ МОЖЛИВА БУЛА Б ЛеКЦіЯ  
В АМБАСАДі ВеЛИКОї 
ЄВРОПейСьКОї ДеРЖАВИ  
У ВАРШАВі НА ТеМУ: «АРМіЯ 
КРАйОВА: ВійСьКОВі зЛОЧИНИ 
НА ТЛі іДеОЛОгії ФАШИзМУ
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рика. Втім, із цим, як з’ясу  ва- 
лося, виникли певні проблеми.

НАУКОВА ОБСТРУКЦіЯ
Усім охочим слухачам, а їх вия
вилось чимало (заповнено всі 
місця в залі, а напередодні не
можливо було акредитуватись 
для участі в заході), відразу за
боронили відео- та фотозйомку 
й користування технічними за
собами (ноутбуками, диктофо
нами, ай-подами, мобільними 
телефонами тощо), обґрунтову
ючи це правилами безпеки по
сольства (охочі могли послуго
вуватись лише папірцем і руч
кою).

Після початку дійства офі
ційний представник ФРН зая
вив, що німецьке посольство 
вважає своїм обов’язком про
вести лекцію Россолінського-
Лібе у своїх стінах, бо в Україні 
ще не дозріли до справжньої на
укової дискусії навколо оцінки 
історичної постаті Степана Бан
дери.

Однак найтриваліше слово 
мав головний герой наукової 
драми на теренах України – Ґже
ґож Россолінський-Лібе. У сво
єму довгоочікуваному виступі 
він виклав основні загальнові
домі факти з біографії Степана 
Бандери (які легко знайти на 
українській версії Вікіпедії), на
клавши на них штампи радян
ського ґатунку: фашист, ультра
націоналіст, революційний на
ціоналіст, антисеміт тощо.

Лектор незвично широко 
трактував поняття фашизму, за
раховуючи до цього типово іта
лійського явища всі націоналіс
тичні рухи міжвоєнної Європи, 
зокрема й український. Підтвер
дженнями наявності його еле
ментів в ОУН, на його думку, 
стали насамперед зовнішні 
озна  ки: використання гасла 
«Слава Україні! Героям Слава!», 
яке виникло ще задовго до по
яви самого феномена фашизму – 
на початку ХХ століття; начебто 
наявний в українському націо
налістичному середовищі сло
ган: «Один провідник, одна на
ція, одна держава» (на зразок 
нацистського: «Один фюрер, 
один народ, один Рейх); під
няття правиці на знак приві
тання, чим послуговувались усі 
європейські праві партії міжво
єнної доби тощо.

Сам автор відкрито позиці
онує себе з так званою школою 

канадського історика Джона-
Пола Химки, яка намагається 
довести суцільний антисемі
тизм в ОУН та УПА і списати 
на рахунок українського під
пілля нацистські жертви Голо
косту. Конструюючи демонізо
ваний об  раз Степана Бандери 
як фашиста та ксенофоба, Ґже
ґож Рос солінсь кий-Лібе нама
гався вплести в нього також 
антисемітський підтекст, зо
бразивши провідника ОУН як 
творця фашистської ідеології 
та ініціатора практик етнічних 
чисток в Україні проти росіян, 
поляків та євреїв. Виділивши 
негативні риси постаті Сте
пана Бандери, лектор не спро
мігся назвати бодай однієї по
зитивної.

Однак квінтесенцією інте
лектуальних відкриттів німець
кого історика стала заява про те, 
що джерелом фашизму в Захід
ній Україні була греко-католи-
цька церква. Тут, певно, й сам 
Ярослав Галан із його «Плюю на 
папу» був би вражений. На цей 
безапеляційний ляп лектор опе
ративно дістав відповідь від 
представниці Українського ка
толицького університету, яка 
вимагала від нього офіційних 
вибачень за відвертий наклеп на 
церкву.

Спроба диригування обгово
ренням, яка, зокрема, прояви
лась у забороні українському іс
торикові Володимиру В’ятрови-
 чу висловлювати всі критичні 
зауваження, не вдалась. Вітчиз
няні науковці піддали повній 
обструкції Россолінського-Лібе 
(якого на російських сайтах уже 
встигли охрестити професором), 
що не написав жодної самостій
ної монографії, ще не встиг за
хистити докторської дисертації 
(PhD), поверхово працював з 
українськими архівними джере
лами й, незважаючи на це, ба
жає повчати українське фахове 
середовище на предмет «новіт
ніх методологій наукових дослі
джень» та унікального погляду 
на українське минуле.

Критичні запитання, від 
яких незграбно ухилявся лек
тор, а також зізнання в тому, що 
його концепція трактування по
статі Степана Бандери та україн
ського націоналістичного руху 
загалом не далеко відійшла від 
радянського агітпропу 1960–
1980-х років, відіграли набагато 
більшу роль у дезавуюванні 

тверджень автора, ніж десятки 
офіційних звернень ВО «Сво
бода» до українського МЗС та ні
мецького посольства.

На жаль, принципово но
вого погляду на наше минуле 
німецький історик не приніс, 
дарма цього так сподівався весь 
зацікавлений науковий «цех». 
Оціночні судження й аргу
менти, які наводив у своєму ви
ступі Рос солінський-Лібе щодо 

постаті Степана Бандери та 
ОУН, можна легко знайти в пу
бліцистиці радянської доби, 
тобто немає жодної необхід
ності ходити на лекції до ні
мецького посольства.

зНАРЯДДЯ ПРОВОКАЦії
У процесі підготовки приїзду 
Россолінського-Лібе Фонд 
Гайн ріха Белля в Україні вису
вав звинувачення на адресу ві
тчизняної сторони, котра на
чебто не готова до повноційної 
наукової дискусії, вільного ви

РеАКЦіЯ
2 березня Центр польських та європейських студій  
НаУКМА оприлюднив відповідь на заяву Фонду Белля від 
28 лютого про «жалюгідний стан академічних свобод в 
Україні». У ній спростовано твердження про начебто тиск 
партії «Свобода», чинений на цю організацію, аби вона 
відмовила в наданні сцени для виступу Россолінського-
Лібе, про що фонд повідомили ще 8 лютого. За словами 
директора центру Олени Бетлій та її заступниці Катерини 
Диси, поступово знизився науковий рівень публічних за-
ходів, організованих центром у співпраці з Німецькою 
службою академічних обмінів, Фондом Белля та посоль-
ством ФРН під назвою «Національне державотворення в 
Україні ХХ сторіччя», в яких у 2010–2011 роках брали 
участь знані західні науковці (Тімоті Снайдер, Франк Ґоль-
чевський, Ґжеґож Мотика, Джон-Пол Химка та інші). «Од-
нак із жовтня 2011 року стало зрозуміло, що рівень лекцій 
не відповідає нашим очікуванням. Лекції були розрахо-
вані на німецьку, а не на українську академічну аудито-
рію (повторення відомих фактів і «непроблемність» за-
галом). Деякі з цих лекцій виявилися звичайними захис-
тами дослідницьких проектів», – резюмували керівники 
центру. Виступ Россолінського-Лібе, на їхню думку, пла-
новано було як скандальний захід, оскільки фонд про-
сив про забезпечення охорони для доповідача, що при-
йнято вважати безглуздим для публічної лекції: «Було 
схоже, ніби до нас у гості збирається Салман Рушді». На 
відмову центру вплинула також думка західних науков-
ців, які знали Россолінського-Лібе не за його академіч-
ними досягненнями, а за екстремістськими заявами на 
історичних форумах.

ВИСТУП РОССОЛіНСьКОгО-ЛіБе 
БУВ СХОЖИй ШВИДШе НА 
ОБВИНУВАЛьНИй ВИСТУП 
РАДЯНСьКОгО ПРОКУРОРА, 
НіЖ НА СПРАВЖНій 
АКАДеМіЧНИй СПіЧ
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словлення контроверсійних ду
мок. Насправ  ді ж ішлося про ви
ступ, який, як сказав присутній 
на зустрічі український політо
лог Остап Кривдик, був схожий 
швидше на обвинувачувальний 
виступ радянського прокурора, 
аніж на справжній академічний 
спіч.

Усе скидається на те, що мо
лодий німецький історик із не
орадянськими візіями україн
ського минулого, пишно вбра
ними в шати західної методо
логії та наукоподібності, став 
легким інструментом для про
вокації, влаштованої вкотре в 
нашій країні з метою політич
ного спекулювання на темі 
«української ксенофобії та ан
тисемітизму», а зовсім не сер
йозної наукової дискусії на 
тему тих чи тих аспектів ві
тчизняної історії.

Задовго до 1 березня, дати 
проведення лекції, посольство 
Німеччини достатньо володіло 
інформацією, щоб усвідомити, 
що просування ідей Россолінсь-
кого-Лібе не може бути елемен
том наукової дискусії чи просвіт
ництва українців – хіба що аван
тюрою, за якою рукою подати до 
розпалювання міжетнічної во
рожнечі в нашій державі. Однак 
воно наполягло на проведенні 
цього заходу.

Чому диппредставництво 
обрало таку виняткову позицію 
щодо виступу гамбурзького іс
торика, коли надати майданчик 
для доволі сумнівної з погляду 
науковості акції відмовились і 
українські ліві (ідеться про 
Центр візуальної культури На
УКМА), і Центр вивчення Голо
косту в Дніпропетровську, і Ки
ївська торгово-промислова па
лата?

Чому молодий історик Рос-
солінський-Лібе, який має поль
ське коріння й фокусується пе
реважно на українсько-польсь-
ких відносинах у період Другої 
світової війни, просуваючи ра
дикальну позицію щодо ОУН і 
УПА, не знайшов підтримки в 
дипломатичних установах По-
ль  щі? Навпаки, її дипломатичні 
й культурні інституції в Україні 
впродовж усього періоду нашої 
незалежності ведуть вельми 
конструктивну роботу, спрямо
вану на розвиток наукового, 
культурного й суспільного діа
логу, зокрема і щодо складних 
сторінок історії.

Цікаво, як відреагували б у 
Ватикані на назву лекції на 
кшталт: «Римо-католицька цер-
ква як знаряддя фашизму та 
ідейне підґрунтя європейського 
Голокосту»?

І чи можливою була б лекція, 
скажімо, в амбасаді великої єв
ропейської держави у Варшаві 
на тему: «Армія Крайова: вій
ськові злочини на тлі ідеології 
фашизму»?

А що сказали б фіни, якби в 
університеті Гельсінкі висту
пити на тему: «Фінський фа
шизм у війні проти СРСР»?

Чим пояснити таку заанга
жованість і радикалізм у тракту
ванні історії саме України з боку 
посольства Німеччини, одного з 
її найважливіших партнерів у 
Європі?

Ми не припускаємо думки, 
що погляди посла ФРН і Фонду 
Белля – це офіційна позиція Ні
меччини, країни, яка є не тільки 
значним стабілізуючим чинни
ком Євросоюзу, а й важливим 
партнером для України впро
довж усіх років незалежності. 
Достатньо згадати активну роль 
офіційного Берліна під час По
маранчевої революції, коли за
вдяки активності, зокрема, ні
мецької дипломатії, вдалось 
уникнути найгіршого сценарію 
розвитку подій.

Швидше за все, йдеться про 
відсутність інтересу в пана по
сла до країни, в якій він пере
буває вже не один рік, звідси й 
байдужість до наслідків своїх 
дій, які, однак, впливають на 
сприймання Німеччини в 
Україні.

Скидається на зверхність до 
країни, в якій працює пан ди
пломат. Її диктує переконаність, 
що вся вітчизняна «тусовка», від 
знаних інтелектуалів до різно
шерстих митців і медіа, не нава
житься псувати стосунки з по
сольством, джерелом численних 
грантів та інших потенційних 
благ.

Мовчання інтелектуалів і 
ЗМІ останніми днями підтвер
джує цю гіпотезу. Якби Россо-
лінського-Лібе привіз нардеп 
Вадим Колесніченко, організа
тор численних антиукраїнських 
акцій, реакція була б вочевидь 
потужна й наскрізь негативна.

Україна платить ціну за від
сутність справді незалежних ме
діа та адекватного інтелектуаль
ного середовища. 



з
гідно із загальним уяв
ленням місія посольства 
полягає в тому, щоб пред
ставляти свою державу, а 

також підтримувати і розви
вати її відносини з країною, що 
приймає, за допомогою захо
дів, які сприяють зміцненню 
довіри. Для цього потрібно шу
кати ситуації, що будуть мак
симально виграшними для 
обох сторін, а також уникати 
створення незручностей іншій 
стороні.   

На загальноприйняту дум-
 ку, Федеративна Республіка Ні
меччина досягла в цьому осо
бливих успіхів щодо України. 
Зокрема, слід згадати внесок 
посольства в діалог між ба
гатьма іншими дипломатами 
та українськими посадовцями 
задля мирного закінчення По
маранчевої революції, а також 
осо  бливу увагу до розвитку 
німець ко-українських відно
син упродовж останніх кількох 
років.  

Однак цьому не сприяє лек
ція аспіранта Гамбурзького 
університету Ґжеґожа Рос-
солін   ського-Лібе 1 березня в 
Посольстві Німеччини.  

Мене турбує не історична 
оцінка питань, порушених па
ном Россолінським-Лібе, особ-
ли  во стосовно Степана Бан
дери, який, на його думку, був 
«фашистсько, антисемітськи 
та радикально націоналіс
тично налаштованим політи
ком і прихильники якого не 
лише виявляли готовність 
співпрацювати з нацистами, а 
й убивали євреїв, поляків, ро
сіян, українців, що не були на
ціоналістами, та інших людей 
в Україні, котрих вони сприй

мали як ворогів нації – по
няття, святого для них»1. Істо
рики, безперечно, знаються на 
цих питаннях більше за мене, 
економіста. І талановитий іс
торик пан Россолінський-Лібе 
теж, поза сумнівом, надалі 
ростиме та розвиватиметься. 
Усе ж я не пошкодував зусиль, 
щоб прочитати та осмислити 
деякі його матеріали. 

З огляду на згадану вище 
цитату складається враження, 
що пан Россолінський-Лібе 
мало розуміє українські праг
нення і процес «побудови на
ції». Частково його твердження 
щодо «втрати культурної орі
єнтації» межують з образою 
для українців в Україні та за 
кордоном, особливо для укра
їнської діаспори, а опосередко
вано й для тих, на чиїй землі 
вони оселилися, зокрема 
фрази на кш та  лт «підйом 
українського фашизму в Ка
наді». Отже, продовжує він, ка
надська «мультикультурність 
справді сприяла процесу оспі
вування антисемітів, фашистів 
та радикальних націоналістів 
як важливої складової україн
ської культури, що… стала час
тиною багатогранної канад
ської культури». І далі: «Відтак 
виникає питання: чому ка
надці можуть миритися, ігно
рувати чи схвалювати… (це. – 
Ред.)» 

На його думку, участь 
українців у воєнних конфлік
тах за своєю суттю нібито була 
«тероризмом у міжвоєнний 
період, що супроводжувався 
масовим насиллям і вбив
ствами». Однак я мало знай
шов про незалежність України 
після Першої світової війни, 

вторгнення іноземних військ 
на її територію, а саме радян
ських і польських, чи про зло
чини проти українців, скоєні в 
контексті цих подій. Порівню
вати ос танні з тероризмом, на 
мою думку, означає спрощу
вати все. Крім того, коли 
йдеться про польських чи ін
ших жертв української ОУН – 
УПА, він вживає слово «за
мордовані», а коли навпаки – 
«вбиті». 

У своїй роботі під назвою 
«Оспівування фашизму і во
єнних злочинів у Едмонтоні» 
(чого вартий тільки заголо
вок!) пан Россолінський-Лібе 
визначає «міф як історію, що 
розпалює емоції, але блокує 
розум», що, власне, й сталося 1 
березня. Це чітко видно на ві
деороликах з місця події, ви
кладених у мережі Youtube2. 

На мою думку, він також 
намагається встановити зв’я-
зок між фашизмом, українсь -
ким націоналізмом і Помаран
чевою революцією, стверджу
ючи: «А ще діти… у світ  ло- 
коричневих формах і з крават
ками, що за кольором і дизай
ном нагадували уніформу Гіт
лерюґенд, співали різних пі
сень про ОУН, УПА і Помаран
чеву революцію».  

Ще виразніше він вислов
люється в рецензії на книж- 
ку «Червоний князь» Тімоті 
Снай  дера: «Той факт, що ця 
(Помаранчева. – Ред.) рево
люція породила не лише де
мократію, а й націоналізм, а 
також звеличила західно-
український націоналі  зм під 
прикриттям начебто демо
кратичної складової україн
ської культури, на жаль, абсо

ВіДКРИТИй ЛИСТ 
до Посольства Федеративної  
Республіки Німеччина в Україні 
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лютно проігнорований Снай
дером, можливо, щоб не ста
вити під загрозу свої ключові 
тези». 

Немає сумніву, що пан Рос-
солінський-Лібе дає абсолют но 
чітку і здебільшого крайню 
оцін  ку історичної постаті Сте
пана Бандери. 

Відтак у мене виникає за
питання: по-перше, чи не 
приймає Посольство Ні-
меччини, безпосередньо 
чи опосередковано, пози-
цію лектора, обираючи та-
кий (односторонній) фор-
мат лекції? Діалог або дебати 
між представниками двох про
тилежних думок, безперечно, 
не справили б такого вра
ження.   

Але пан Россолінський-
Лібе завдає удару не тіль  ки 
щодо Бандери, українців зага
лом та української діаспори 
зокрема, а й канадців також, 
оскільки, за його словами, 
«скла  дається враження, ніби з 
інтелектуальним становищем 
українських громад… а також 
істориків та інших науковців… 
які не зуміли зрозуміти укра
їнців, щось негаразд».   

Отже, він начебто єдиний 
(історик та науковець), хто 
розуміє українців, і, як усі 
ревні місіонери, тільки він во
лодіє ексклюзивною істиною. 
Тут у мене виникає друге 
питан ня:

Чи варто Посольству 
Ні  меччини давати трибуну 
тому, хто захищає ради-
кальні погляди, і чи відпо-
відає це місії, описаній на 
початку листа?  

Україна на роздоріжжі. Ще 
до моменту ув’язнення опози
ційних політиків Тимошенко 
та Луценка про це почали гово
рити і численні західні полі
тики, зокрема державний мі
ністр у Федеральному мініс
терстві закордонних справ Ні
меччини Корнелія Піпер зая
вила про це 27 лютого.  

Україна на роздоріжжі. У 
2012-му вона опиниться в цен
трі світової уваги у зв’язку з 
чемпіонатом із футболу і пар
ламентськими виборами. Піде 
вона російським шляхом фаль
сифікації виборів, махінацій і 
корупції або білоруським, що 
ще гірше, чи повернеться до 
демократії, верховенства права 
і поваги до прав людини?  

Україна ще й на економіч
ному роздоріжжі. Повернеться 
вона до зони впливу РФ через 
негативний результат поточ
них газових перемовин чи зре
штою їй вдасться пристати до 
Європейського Союзу?  

Насамкінець Україна на роз -
доріжжі перед частково украї
нофобською урядовою політи
кою і східним сусідом, який, як 
вкотре нещодавно зазначив 
російський опозиційний полі
тик Юрій Афанасьєв, насправ ді 
так і не визнав її як незалежну 
державу. 

Процес «розбудови нації» в 
Україні зараз саме в розпалі. 
Постаті Степана Бандери, що 
викликає роздратування в пев
ної частини суспільства, тут 
належить особлива роль. У де
яких регіонах, здебільшого за
хідних і центральних, він ге
рой. В інших, зазвичай східних 
та південних, його вважають 
терористом відповідно до ра
дянських оцінок. Саме до 
останніх приєднується пан 
Россолінсь кий-Лібе.

Відтак, по-третє, чи 
вар  то Посольству Німеч-
чи  ни в такій ситуації під-
кладати дров до багаття 
емоцій у контексті таких 
конфліктних поглядів, а 
отже, свідомо чи несвідомо 
ставати на чийсь бік? Чи 
не має воно сприяти інте-
грації, а не поляризації? 

Як усім нам відомо, на 
жаль, у кожній країні є когорта 
радикально правих та націона
лістичних груп. Як, приміром, 
у Франції, Угорщині, Німеч
чині та, безперечно, Україні. 

Ходять чутки, що україн
ський рух «Свобода» частково 
підтримують і фінансують пер
соналії та організації, пов’язані 
з Партією регіонів. Їхня мета 
полягає в тому, щоб виставити 
останню в кращому світлі як 
альтернативну політсилу, а від
так виправдати вибудовування 
владної вертикалі. Аргумента
цію проти радикальних правих 
груп і за свободу думки можна 
доносити іншим чином – не че
рез лекції на кшталт тієї, що 
відбулася минулого четверга. 
Як пише історик Тарас Курило 
в статті «Скандал із Россолiнсь-
ким-Лiбе та стан української іс
торії» на сайті «Історична 
правда» від 4 березня: «…В та
кому контекстi лекцiї пана 

Россолiнського-Лiбе сприйма
лися як один з елементiв про
пагандиської кампанiї Кремля. 
Своєю провокативно демонстр 
      тивною поведiнкою вiн лише 
пiдсилив такi уявлення.

Не можна забувати i пpo  
такий делiкатний момент, що 
цей тур був органiзований 
представниками країни, яка 
встановила окупацiйний фа-
шист  cький режим на Українi в 
часи Другої свiтової вiйни, а 
уже в нашi часи заблокувала 
вступ України в НАТО i взагалi 
сприймається українським за
галом як головний лобiст Кре-
мля та найбiльш антиукраїн
ськи налаштована країна в 
Європi.

Органiзацiя лекцiй із вка
зуванням українцям, хто з них 
є фашистом, а хто – нi, вида
ється багатьом як акт нiмець-
кого ви сокомiрства, неповаги 
до України та пiдiгрування 
Кремлю...»  

Хоча насправді саме ні
мецький політик і Генсекретар 
НАТО Манфред Вернер був 
першим, хто відвідав Київ і за
просив Україну приєднатися 
до Ради співробітництва НАТО 
10 березня 1992 року. А цими 
днями, влас  не, відзначають 
20-річчя співпраці між Украї
ною і НАТО. 

Отже, хіба місія Посоль-
ства Німеччини не полягає 
в ознайомленні українців 
із німецькою історією та 
культурою замість того, щоб 
пояснювати їм їхню істо-
рію устами молодого іно-
зем  но  го історика? 

Завдяки активному спілку
ванню й численним знайом
ствам мені відомо, що україн
ські компанії, організації та 
навіть пересічні люди хочуть 
дізнаватися більше про ні
мецький досвід. Вони прагнуть 
допомоги, щоб зрештою зара
дити самим собі у вирішенні 
найрізноманітніших проблем 
своєї країни. І сприяння в роз
палюванні конфронтації тут 
аж ніяк не допоможе.  

Уве Умлауфф, 
голова правління  

ECEM Media GmbH –
видавця журналу 

«Український тиждень»

1  Джерело матеріалів: 
http://uni-hamburg. 
academia.edu/
GrzegorzRossolinskiLiebe. 

2  http://www.youtube.
com/watch?v=8GBXW7u
KuMM&feature=player_
embedded#!; 

http://www.youtube.
com/watch?v=re3NHN5F
pDo&feature=player_
embedded.
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Незворотність?
Д

нями зустрів на столичній вулиці приятеля, 
з яким на початку 90-х років уже минулого 
століття разом були депутатами Київської 
міської ради. Побалакали про нинішні 

сумні часи, і поміж іншим він, людина розумна й 
спостережлива, сказав: «А чи не здається тобі, що 
ця влада робить багато такого, що потім, навіть за 
зміни режиму, буде важко, якщо взагалі можливо, 
відіграти назад…» Так. Мені здається. Справді, рі
вень небезпечності будь-якого режиму такого типу 
передусім визначається тим, чи здатен він щось 
змінити незворотно. Опозиція бадьоро розповідає, 
що прийде до влади і скасує всі антидержавні рі
шення своїх політичних супротивників. Зробити 
це буде вкрай непросто, насамперед у тій частині, 
що стосується міжнародних відносин, адже є ще 
друга сторона зі своїми інтересами та можливос
тями впливу і тиску.
Останнім часом Партія регіонів намагається шля
хом ухвалення відповідних законів передати Укра
їнській православній церкві Московського патрі
архату найбільші православні святині України: 
Києво-Печерську лавру, Почаївську лавру, чимало 
інших храмів та архітектурних ансамблів. По
стійно точаться розмови навіть про Софію Київ
ську та залишки Десятинної церкви в Києві. Але 
передати будь-що у власність УПЦ МП – це пере
дати Московському патріархату. Це означатиме на 
довгі роки, можливо століття, духов  ну окупацію 
України, реальну і наочну, локалізовану в просторі 
та представлену предметно. А якщо врахувати й ті 
геополітичні стру  си, що нині відбуваються у ви
щій ієрархії УПЦ МП, то ідея 
Партії регіонів про здачу Мо
скві левової частки культурно-
історичної спадщини нашої 
країни набуває цілком одно
значного характеру.
Тільки дуже наївна людина 
може думати, що описані 
вище плани не мають сто
сунку до першої особи дер
жави, а є справою якоїсь групи ентузіастів у 
лавах ПР. Здобувши контроль над сакраль
ними точками України, Кремль (мало хто знає, де 
закінчується Кремль і де починається Москов
ський патріархат) зможе безпосередньо керувати 
ними, перетворюючи на центри релігійно-
політичної пропаганди в інтересах «Русского 
міра».
Можливе також надання цим лаврам і храмам 
статусу ставропігії. А ставропігія взагалі не перед
бачає втручання місцевих церковних ієрархів у 
справи релігійних установ, що безпосередньо під
порядковуються в цьому разі московському Патрі
арху Кіріллу. Отже, десятки таких установ Укра
їни набудуть російського майже дипломатичного 
(тобто екстериторіального) статусу. Будь-які відно
сини з ними нашої влади стануть де-факто відно
синами з РФ, враховуючи ледве не тотальну інте
грованість Московського патріархату в ідеоло
гічно-політичне життя нашого північного сусіда. 

Не можна виключати, що з метою охорони цих уже 
неукраїнських святинь «Русского міра» у відповід
них лаврах з’являться російські залоги (спецназ, 
загони спецслужб, групи швидкого реагування, 
розвідувальні структури тощо). Духовна окупація 
більш чи менш непомітно перетворюватиметься 
на військово-політичну. І що тоді робити післяре
гіональній владі України? Воювати з Москвою? Бо 
інших варіантів практично не залишиться… Адже 
релігійна ситуація стане для нашої держави зо
всім несприятливою: з’явиться вже інституціолізо
вана церква «п’ятої колони», така собі «Судетська 
церква» з потужними опорними пунктами по всій 
країні та однозначною і дієвою підтримкою Росії. 
То буде та точка опертя, за допомогою якої можна 
буде перевернути Україну.
Проте це ще не все. Як сказав ведучий програми 
«Велика політика» на телеканалі «Інтер» Євґєній 
Кісєльов під час зустрічі з Януковичем, є чутки, 
що готується друга, ще вигідніша для РФ угода 
щодо Севастополя. Президент ухилився від обго
ворення зазначеної теми. Однак самих лише Хар
ківських угод 2010 року цілком вистачить, щоб пе
ретворити Крим і Севастополь фактично на росій
ські регіони, цілковито усунувши там український 
вплив, зачистивши ці території від перших паро
стків українства, що з величезними труднощами і 
відчайдушними зусиллями насаджувалися там 
протягом цих 20 років. 
Кремлівський каток уже зараз «вирівнює» на півдні 
нашої держави етнокультурний ґрунт. Донедавна, 
попри шалену протидію Москви та її кримської 

креатури, українська мова та 
культура поступово все-таки 
виконували свою органічну 
роботу. Якось голова Верховної 
Ради Автономної Республіки 
Крим Володимир Константі
нов із великим обуренням пу
блічно поскаржився на те, що 
деякі міністри уряду АРК до
зволяють собі звертатися до 

нього й вести ділове листування українською 
мовою. Він погрожував цим посадовцям і вима

гав від них абсолютної російськомовності. Реакція 
Києва? Нещодавно Віктор Янукович нагородив 
Константінова орденом Ярослава Мудрого IV сту
пеня «За успіхи в розвитку Кримської автономії»... 
Вочевидь, найближчим часом на півдні та сході 
країни під чуйним керівництвом Москви і за спів
чутливого нейтралітету «регіонального Києва» 
буде проведено тотальну зачистку від усього укра
їнського. За таких фундаментальних змін у сус
пільній свідомості населення вилучення цих зе
мель зі складу нашої держави стане справою полі
тичної техніки.
Чи зможе нова патріотична влада країни дати собі 
раду зі страшною спадщиною Партії регіонів? 
Можливо, що й ні. Принаймні не в повному обсязі. 
Адже деякі зміни, ймовірно, найближчим часом 
стануть практично незворотніми. Це те, чого не 
зрозуміли «противсіхи»… 

РіВеНь НеБезПеЧНОСТі  
РеЖИМУ 

ВИзНАЧАЄТьСЯ ТИМ, 
ЧИ зДАТеН ВіН щОСь 

зМіНИТИ НезВОРОТНО

Автор:  
ігор  

Лосєв
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П
еремога Путіна, звичай-
 но, була підготовлена всі-
 ма попередніми 12 ро
ками. Річ не тільки в еко

номічному зростанні Росії, яке 
шанувальники Путіна припису
ють його геніальності, а опо
ненти – багаторазовому подо
рожчанню нафти. Йдеться та
кож і про «зачистку» політич
ного поля від потенційних опо
нентів (а надто після показового 
засудження Ходорковского, дже  - 
рел фінансування для них). 

Ось і на нинішні вибори не до
пустили ні ліберала Явлінского, 
чиї виборці в підсумку здебіль
шого лишилися дома, а могли ж 
дещо «розмити» переможні пу
тінські відсотки. Ні радикального 
Навального, котрий як кандидат 
дістав би відносно широкий до
ступ до центральних ЗМІ, а голо

вне – своїми результатами пока
зав би реальну кількість безкомп
ромісних, про  те не комуністичних 
опонентів Путіна в народі. 

Натомість прем’єрові, безу
мовно, створили режим макси
мального сприяння. Ще 12 років 
тому, під час перших «виборів 
Путіна», відомий російський са
тирик Віктор Шендеровіч писав, 
що вони схожі на марафонський 
забіг, де всі біжать, а один їде на 
лімузині з мигалками. Те саме 
спостерігалось і на нинішніх, із 
дозволу сказати, «змаганнях». 
Впадало в око, що «водій ліму
зина» показово дотримувався 
«правил дорожнього руху». І, вус
тами своїх прихильників, ставив 
це собі у велику заслугу, ба навіть 
видавав за чесність.

Найобговорюванішим із та
ких прийомів, безумовно, стало 

встановлення на абсолютній 
більшості з 96 тис. виборчих 
дільниць веб-камер із прямою 
трансляцією в інтернеті. Кілька 
випадків вкидання бюлетенів, 
записаних спостерігачами, безу
мовно, викликали б величезний 
скандал де-небудь у Європі. Але в 
пострадянських реаліях це дало б 
змогу голові штабу Путіна, режи
серові Станіславу Ґоворухіну на
звати ці перегони «найчисті
шими в історії Росії» (а дехто з 
прем’єрових штабістів навіть за
тнувся про «найчесніші у світі»). 

Карт-бланш  
на «імперію»
Кампанія, яку Путін провів для мобілізації 
своїх прибічників, як і його виступи після 
голосування, свідчить, що він дедалі більше 
скочуватиметься в популізм у внутрішній 
політиці та в агресивність – у зовнішній

НАЖИВО

«Де тут можна проголосувати?» – 
жінка середніх літ уже 10 хвилин блу-
кала арбатськими провулками в по-
шуках дільниці. Вона з тих, хто не-
сподівано для самих себе після пар-
ламентських виборів спочатку вий-
шов на Болотну, потім на Сахарова, а 
тепер опинився біля урн для голосу-
вання. Як і більшість аполітичних лю-
дей, які цього разу не проігнорували 
виборів, вона не тішила себе ілюзі-
ями з приводу перемоги не Путіна. 
Явка на дільницю для них – швидше 

не ознака переконаності в тому, що в 
Росії щось може змінитися, а демон-
страція прагнення змін: «Я навіть 
знайшла у виборчому списку канди-
дата, якому симпатизую. Це точно не 
Путін. Я не вірю, що в цій країні до-
зволять зміни, але дуже цього хочу».
Ті, хто раніше вважав вибори мар-
ною тратою часу, 4 березня прийшли 
на дільниці й поставили галочку за 
когось із кандидатів, аби тільки Путін 
не назбирав неправдоподібної кіль-
кості голосів. «Я прийшов сюди, щоб 
цього разу мій голос не вкрали», «Я 
не підтримую нікого, але й сидіти 
вдома не можу», «Сподіваюся, що за 
рік-два з’явиться альтернативна Пу-
тіну кандидатура, за яку захочеться 
проголосувати», «Мене все влашто-
вує, і я не хочу революцій, помаран-
чевих, білих чи блакитних», «Я не 
бажаю жити й померти за правління 
Путіна», – такими фразами росіяни 

мотивували свій прихід на виборчі 
дільниці в Москві.
Дехто свідомо псував бюлетень, 
власноруч дописуючи графу «проти 
всіх», ставлячи в ній жирну 
«пташку». Були люди, яким цікаво 
своїми очима подивитись, як усе від-
бувається, чи справді мають місце 
фальсифікації. А якщо так, то вели-
кий успіх – зняти їх на мобільник або 
ай-пад, а потім завантажити в інтер-
нет. У нинішній Росії це також вияв 
громадянської активності.
Навіть прихильники комуністів, які 
звикли до традиційного другого 
місця свого лідера Ґєннадія Зюґа-
нова, але віддано вчетверте при-
йшли за нього проголосувати, свою 
любов до «червоного» обранця 
цього разу пояснювали лексикою Бо-
лотної: «Спочатку нам говорили, аби 
лиш не війна, потім – щоб була ста-

Вибори Путіна

Автор: 
Маргарита 

Ситник,  
Київ – 

Москва

Автор: 
Олександр 
Михельсон

Попри відсутність інтриги на президентських  
перегонах, чимало москвичів уперше в житті 
прийшли на дільниці, аби тільки віддати голос 
проти нинішнього прем’єра
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КРОКОДИЛЯЧІ 
СЛЬОЗИ. 
Розчулившись 
власною 
перемогою, 
Владімір 
Путін вирішив 
повернутися 
до практики 
розгону про-
тестувальників

Значно більше було повідо
млень про «каруселі», тобто нео
дноразові голосування організо
ваних груп виборців на різних 
дільницях. Такі групи формува
лись як за оголошеннями, за 
гроші (здебільшого зі студентів), 
так і керівниками великих під
приємств (зі своїх колективів). 
Нерідко голосування відбува
лося навіть не за відкріпними та
лонами, до чого зазвичай вда
ються в таких ситуаціях, а за 
якимись не встановленими зако
ном довідками. 

Водночас у кожному конкрет
ному випадку довести факт пору
шення вкрай непросто, особливо 
за пасивності правоохоронців. 
Кореспондент онлайн-видання 
«Газета.ru», що взяв участь у від
стежуванні й затриманні «кару
сельників», описав їхню техноло
гію уникнення відповідальності: 
дівчина, яка роздавала студент
кам гроші за «правильне» голо
сування, заявила спостерігачам, 
що… віддає борги подругам. Ті ж 
тим часом просто втекли.

У будь-якому разі не можна 
не погодитися, що понад 50% го
лосів, тобто перемогу в першому 
турі, Путін отримував і без «ка
руселей». Найімовірніше, вони 
практикувалися в тих великих 
містах (або їхніх районах), де 
прем’єр не має надмірної попу
лярності, а отже, місцева влада 
зі страху перед Центром намага
лася хоч якось «підтягти» його 
відсотки. До речі, в Москві «на
ціональний лідер» половини го
лосів так і не здобув...

Путінці й сам кандидат ого
лосили свою перемогу буквально 
перемогою над Силами Зла, ко
трі, мовляв, хочуть зруйнувати 
Росію. «Мы смогли спастись от 
политических провокаций, 
которые ставят одну цель: разва
лить российскую государствен
ность и узурпировать вла сть... 
Они не пройдут!» – заявив Путін 
під час мітингу на Манежній. 

Власне, беззаперечна пере
мога йому дісталася, зокрема, 
завдяки розгорнутій напере
додні кампанії залякування 
громадян страшилками про не
минуче кровопролиття в разі пе

ремоги опозиціонерів. Останні, 
своєю чергою, зображувалися 
виключно як найманці підступ
ного Заходу. Особливо нагні
тали істерію постійно прокручу
вані на ТБ ролики, що нібито ре
кламували трансляцію кількох 
документальних фільмів про 
«справжнє обличчя» опозиції. 
Вочевидь, істинною метою цього 
було не зниження відсотків опо
зиціонерів (яких до виборів усе 
одно не допустили), а мобіліза
ція традиційного путінського 
електорату, що таки вдалося.

Як вдалося й зіграти на тому, 
що за часів СРСР називалося 
«класовою ненавистю». Недарма 
після закриття дільниць Путін 
зі свого штабу в першу чергу 
вийшов на телеміст із робітни
ками Уральського вагонного за
воду (див. «Вибори Путіна»).

З огляду на посилення ліво-
популістської та антизахідної 
риторики від ВВП новий-старий 
російський президент дедалі 
більше спиратиметься всере
дині країни на так званого люм
пенізованого виборця, котрий 
поділяє бачення РФ як «обложе
ної фортеці». Активізується зо
внішня політика, заснована на 
цінностях «величі Росії». Надве
чір у день виборів Владімір Пу
тін сказав журналістам, із чого 
почне розбудовувати цю велич: 
«Абсолютним пріоритетом для 
нас є СНД». Власне, запитували 
його не про це, а про місце пер
шого зарубіжного візиту. Але, 
вочевидь, думки російського 
поки що прем’єра були зайняті 
масштабнішими планами, ніж 
один окремий візит. 

НАЖИВО

більність. Ця стабільність тільки віртуальна, 
в зомбоящику, а реальна набагато гірша. 
Може, нарешті ми перестанемо бути зомбо-
ваними? Може, хоч молодь поживе?» – по-
яснювала прихильниця Зюґанова пенсіо-
нерка Наталья Андрєєвна, киваючи на юних 
спостерігачів.
На дільницях тільки й мови, з яким резуль-
татом може перемогти Путін і що буде після 
виборів. «У вас в Україні від часу Помаран-
чевої революції вже двічі змінилася влада, а 
в нас стабілізець. Вони так просто її не від-
дадуть, але й ми не готові її подарувати», – 
каже спостерігач Алєксєй, який за власним 
покликанням записався на добове чергу-
вання від громадської організації «Гражда-
нин Наблюдатель».
Атмосфера у штабах дзеркально відобра-
жала настрої на дільницях. Поки спостері-
гачі полювали в їх стінах за порушеннями, в 
штабі Путіна кипіла робота. В ситуаційному 
центрі спостерігачів «За чесні вибори», 

якому виділили невелике приміщення у 
штабі головного кандидата, уважно вислу-
ховували скарги про порушення на дільни-
цях і приймали протоколи, щоб потім зві-
рити їх із підсумковими даними ЦВК. Ве-
лика електронна мапа Росії показувала ди-
вовижну одностайність народного вибору, в 
бенкетній залі вже накривали легкий фур-
шет із шампанським, а коридорами вешта-
лися кілька десятків зірок, так звана група 
підтримки – Валєрія, Стас П’єха, Міхаіл Бо-
ярскій, Нікіта Міхалков, Фьодор Бондарчук, 
Олєґ Табаков, голова путінського штабу Ста-
ніслав Ґоворухін...
Довірені особи хвалили Путіна за те, що 
встановив камери на дільницях. Запропо-
новану опонентом, письменником Борісом 
Акуніним під час першого мітингу на Болот-
ній площі новацію з камерами однопартійці 
ВВП назвали вдалою знахідкою його вибор-
чої кампанії. А глава Адміністрації прези-
дента Сєрґєй Іванов зауважив, що це взагалі 

були «найстерильніші вибори за всю істо-
рію, яких він не бачив навіть у Європі».
«Але є люди, яким хоч навиворіт вивернися, 
хоч звук, хоч запах покажи, але вони все 
одно говоритимуть, що все сфальсифіко-
вано», – скаржився на опозицію штабіст і 
депутат Держдуми Вячєслав Лісаков.
Результат Путіна навіть для деяких праців-
ників штабу виявився несподіваним. Лісаков 
визнає, що очікував мінімального відсотка 
для перемоги в першому турі – 50% плюс 
один голос. Станіслав Ґоворухін сподівався 
на 58% для свого боса. Отриманий Путіним 
бонус спочатку назвали приємним сюрпри-
зом, потім очікуваним результатом – і всі 
швидко вирішили, що реально менше бути 
й не могло, бо «Путіна любить уся Росія», за 
невеликим винятком Болотної.
Традиційно не втримався від критики на 
адресу опонентів і сам прем’єр, який приї-
хав до штабу після свого сльозливого ви-
ступу на Манежній площі в оточенні при-
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П
одії на Болотній площі й 
проспекті Сахарова в 
Білокам’яній перекон
ливо продемонстрували 

Владіміру Путіну, що навіть 
вельми обмежена свобода слова 
повільно, але неухильно роз-
миває фундаментальні кон-
струкції авторитарності. Інтер
нет, який керівництво не змогло 
взяти під контроль, та ще раді
останція «Эхо Моск вы», «Новая 

Чи залишиться свобода  
слова після виборів?

хильників та численної кількості поліцей-
ських, що оберігали цей тріумф. Владімір 
Путін осипав компліментами трудяг з Урал-
вагонзаводу Нижнього Тагіла, яких вишику-
вали перед камерою для виголошення пе-
реможцем особистої подяки: «Виявилося, 
що ваш інтелектуальний рівень на два по-
рядки вищий за тих, хто вважав себе люди-
ною, на якій Боженька заснув», «Ви пока-
зали, що ви на голову вищі за будь-якого не-
робу й базіку!»...
У штабі Міхаіла Прохорова атмосфера від-
різнялася від інших. Не полишало відчуття 
присутності на гламурній вечірці. На вході 
всім видавали пластикові браслети, як у ту-
рецьких готелях із системою ол-інклюзив, 
вишколені офіціанти підливали вино й час-
тували наїдками. 
У штабі були приємно вражені результатом 
свого патрона. Він не просто здобув бронзу 
перегонів: Москва й Петербург віддали Про-
хорову друге місце. «Це Жиріновскому за 

Пуґачьову, – кепкували штабісти, згадуючи 
як Владімір Вольфовіч на теледебатах жор-
стко затикав примадонні рота».
Штаб Ґєннадія Зюґанова уночі нагадував 
Смольний. Наради проводили одну за од-
ною, оприлюднювали порушення, інколи 
перекривали вхід, журналісти змушені 
були працювати подеколи просто неба. 
Тут чекали на друге місце, але кращий ре-
зультат у відсотках. Лідер комуністів ба-
чився засмученим. Загальноросійська 
цифра на виборах – 17% – виявилася гір-
шою, ніж у комуністів на думських виборах 
у грудні.
Іще до закриття виборчих дільниць Зюґанов 
назвав вибори нечесними, а після появи 
перших результатів журналісти вже не по-
чули від лідера комуністів ані слова...
«Боже, що діється? Це революція? А тут без-
печно?» – питали в журналістів розгублені 
іноземці, які в неділю ввечері вийшли погу-
ляти центром Москви.

Зовні російська столиця нагадувала бло-
кадне місто. Силовики добре підготувалися 
– спецспорядження, військові колони, во-
домети. Розміщення цього добра в місті на-
гадувало ритуал: ближче до обіду площі 
огороджують, виставляючи кілька кордо-
нів. Спочатку військові колони, потім право-
охоронці з парканами. Ввечері ця сила десь 
зникала, щоб знову з’явитися наступного 
дня. Про всяк випадок наростили укрі-
плення Кремля.
На Манежній площі поліції допомагала бо-
ронити Кремль молодь із кількох провлад-
них рухів. Багатьох симпатиків Путіна при-
везли з регіонів, аби вони два дні раділи пе-
ремозі.
Продемонструвати міць силовикам до-
зволили вже в перший день після виборів 
– 5 березня. Мирний мітинг, який на 
Пушкінську площу скликала опозиція, за-
кінчився поліційним розгоном. Так відре-
агували на спроби опозиціонерів зали-

НАЖИВО

газета» і журнал The New Times 
за ці роки спромоглися деса
кралізувати владу. Для Росії це 
має велетенське значення, адже 
історично політична верхівка в 
цій країні завжди була сакраль
ною. Навіть у гімні РФ ствер
джується вустами про-
летарсько-сталінського поета і 
нащадка придворних бояр мос
ковських царів Сєрґєя Міхал
кова: «Россия, священная наша 

держава…». Путіна та його ре
жим позбавили освяченої бага
товіковою національною тради
цією чарівності в очах мільйо
нів росіян, які тепер ставляться 
до вождя народу радше з циніз
мом, аніж із пієтетом.

Повноцінний міцний авто
ритаризм дуже погано поєдну
ється навіть із частковою свобо
дою слова, насправді вони вза
ємно заперечують одне одного. 
Або свобода слова поховає авто
ритаризм, або навпаки. Якась 
купка неповністю контрольова
них ЗМІ унеможливлює обо
жнення держави та її керівни
цтва, без чого російський авто
ритаризм не може функціону
вати. Він має бути цілісним, до
вершеним, інакше є постійно 
загроженим. Мікс – трохи сво
боди, трохи несвободи – не пра
цює. Режими Лівії, Тунісу, 
Єгипту, Сирії не змогли дати 
адекватної відповіді викликам 
інтернету, результат очевид
ний.

Абсолютно не випадково 
саме після масових виступів у 
Москві, Санкт-Петербурзі та ін
ших великих містах Путін пу
блічно накинувся на «Ехо 
Москвы», звинувачуючи раді
останцію в тому, що вона його 

Автор: 
ігор Лосєв
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«поливає проносом» і мало не 
перебуває на службі в геополі
тичних ворогів Російської Феде
рації. 

Невдовзі почалися про
блеми з власниками і спонсо
рами в «Новой газеты». Важко 
уявити подібну реакцію на 
критику в пресі й звинува
чення окремих медіа-структур 
із боку, приміром, прем’єра 
Британії Девіда Кемерона чи 
канцлера Німеччини Анґели 
Меркель.

Складається враження, що 
Путін уже зробив для себе ви
сновки, хто є винуватцями пу
блічного вільнодумства росіян 
після виборів до Державної 
думи. Звісно, це ЗМІ. Тому з 
притаманною йому енергій
ною мстивістю після повер
нення в президентський кабі
нет він, вочевидь, заходиться 
вирішувати цю проблему. Імо
вірно, покладе край тій віднос
ній свободі слова, згадавши 
свій досвід приборкання теле
каналу «НТВ», який нині, не
зважаючи на стилістичну лі
беральність, цілком прихиль
ний до Кремля.

Є підстави вважати, що нор
мою для ЗМІ стане абсолютна 
лояльність до найвищої влади, 
а за це дозволятимуться певні 
відхилення від «генеральної лі
нії», якась фронда щодо пери
ферійних для керівництва тем. 
Залишаться якісь органи 
«зливу» інформації та демон
страції жорстко контрольованої 
«незалежності», тим більше що 
корисні аналоги були. Напри
клад, у Радянському Союзі «Лі

шитися там після акції. Події на «Пушці» 
перервали традицію мирних протестів, 
яка склалася в Москві останнім часом 
після виборів до Держдуми. Одразу зга-
далися численні розгони акцій на Тріум-
фальній площі й марші незгодних мину-
лих років.
Схоже, влада не збирається тепер мирно 
віддавати свою перемогу. І розмови про 
те, що Путін змінився, залишилися тільки 
балачками. Опозиція готує нові акції 
протесту. У що вони виллються – ніхто 
напевне сказати не може. Усі прогнози 
зводяться до того, що або протести на-
ростатимуть і вже влітку досягнуть апо-
гею, коли влада не запропонує хоч яки-
хось позитивних змін. Або ж вулиця 
скоро вгамується, але якщо не буде все 
тих-таки змін, то вже через два роки 
можлива нова хвиля незгоди, і багато 
хто з москвичів має сумнів, що тоді вона 
закінчиться мирно.

тературна газета», якій навіть у 
сталінські часи можна було пи
сати те, що суворо забороня
лося іншим виданням. А в на
цистській Німеччині функціо
нував такий собі вільнодумний 
за тамтешніми мірками тижне
вик «Дас Райх», який вигідно 
відрізнявся певною інтелекту
альністю та респектабельністю 
від партійного органу «Фелькі
шер Беобахтер».

Отже, треба очікувати яко
їсь реформи медійного про
стору Росії в контексті тих не
минучих політичних замороз
ків, про які попереджала відо
мий російський політичний 
аналітик Лілія Шевцова. При

зупинити внутрішні опозиційні 
процеси природним шляхом де
мократизації та діалогу з гро
мадськістю Путін не може і не 
хоче – не та школа. Проте до
свід і політичне чуття підказу
ють йому, що ситуація доволі 
загрозлива. Доказом цієї тези є 
деякі істеричні реакції ВВП на 
публічних заходах, хоча зазви
чай він уміє добре володіти со
бою.

Між іншим, коли на росій
ському телеканалі «РТР» від
бувалося обговорення нової 
екранізації «Білої гвардії» Ми
хайла Булгакова і присутні в 
студії переважно офіційні ді

ячі демонстрували побою
вання щодо повторення подій 
1917–1920-го в нинішній РФ, 
вбачаючи причини таких на
самперед у непримиренному 
протистоянні між керівни
цтвом країни та її освіченим 
суспільством, удова нобелів
ського лауреата Алєксандра 
Солженіцина Наталія Дми
трівна сказала: «Сьогодні про
тистояння освіченого класу і 
влади в Російській Федерації є 
набагато страшнішим від 1917 
року. Якщо вона нині не зро
бить розумні (це особливо під
креслила інтонацією. – Авт.) 
висновки, на росіян чекають 
жахливі дні».

Проте більше схоже, що ви
сновки колективного Путіна 
будуть не розумними, а тради
ційними, у дусі реакційного фі
лософа ХІХ століття Констан
тіна Лєонтьєва, який закликав 
«підморозити» Росію. Але 
«підморожування» передбачає 
значну роль зовнішнього чин
ника у вирішенні внутрішніх 
питань, консолідації росій
ських мас проти іноземного су
постата. РФ не СРСР, проти 
США і НАТО амуніції забракне, 
тож цілком можуть підійди 
Грузія, Україна, Молдова. Од
нак для успішних «миротвор
чих» походів, як довела Чечня, 
потрібна дисциплінована 
преса. Найбільш прикрим для 
нашої країни в усій цій історії є 
те, що нинішній режим не
гайно і з величезним задово
ленням може почати мавпу
вати «старшого брата» в царині 
медійної політики. 

НАЖИВО

СХОЖе, щО ВИСНОВКИ 
КОЛеКТИВНОгО ПУТіНА 
БУДУТь Не РОзУМНИМИ,  
А ТРАДИЦійНИМИ 

ХЛІБА ТА ВИД-
ЩОВЩ. Вико-
ристовуючи 
широкий ар-
сенал захо-
дів для «впев-
неної пере-
моги у першо-
му турі», Путін 
не забув про 
представників 
шоубізнесу
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Нафта. Путін. Стабільна Росія  

П
утін переміг. Альтернативи в цій моделі не
має. Іншої моделі не було. Думати про іншу 
страшно.   Утім, в одну річку не можна увійти 
двічі. Й казати про те, що в Росії нічого не змі

нилося, теж не варто. Багато разів і з різних боків іс
торики проаналізували Англійську революцію XVII 
століття, Велику французьку, європейські революції 
першої половини XIX століття, Мексиканську 1911–
1917 років, Синьхайську в Китаї 1911-го тощо. За всієї 
їхньої відмінності в часі, просторі, особливостях кож
ної країни є в них і багато спільного. Усе те, що дає 
змогу відрізняти справжню революцію від звичай
ного перевороту на зразок влаштованого більшови
ками в жовтні 1917-го. Від революційної ситуації до 
революції як дії іноді досить довга дистанція. І ніхто 
заздалегідь не може визначити точний час, коли з 
першої випливає друга. У цьому, до речі, відмінність 
революції від державного перевороту. Змови завжди 
мають конкретну дату планованого виступу, іноді 
вимушену, але все ж таки.
Першою необхідною умовою революції є наяв
ність певного класу, що чітко усвідомлює свої цілі 
й вимагає до корінних змін. Він повинен мати у 
своєму розпорядженні потрібні ресурси: фінан
сові, організаційні, кадрові; має висунути еліту, 
яка сформулює ідеологію, політичні, юридичні 
умови для революції. Великі французькі просвіт
ники дали майбутній революції ідеологію. Те 
саме зробили батьки – засновники США. Далі ви
сунулися лідери, сформувалися партії як вираз
ники політичних цілей та організаційного 
оформлення їх досягнення. Без названих вище 
необхідних і достатніх умов революція немож
лива.
Що ж сталося в Росії. По
чинають формуватися не
обхідні умови. Є певна 
кількість (можливо, вона 
навіть зростає) людей, які 
хочуть змін. Очевидне до
сить широке невдоволення 
своїм становищем не лише 
відносно забезпечених громадян, а й багатьох 
представників інших прошарків. Об’єктивні 
умови визрівають, але поки що суперечності в 
суспільстві не досягли потрібної гостроти. І те, як 
відбуватиметься процес їх поглиблення, ніхто за
раз передбачити не може. Надто багато як вну
трішніх, так і зовнішніх чинників впливають на 
хід дуже складних та комплексних процесів. Під
твердженням цього слугує те, що виборців, які не 
хочуть на сьогодні жодних змін, а, навпаки, хочуть 
горезвісної стабільності, значно більше, ніж креа
тивних.
Слабкість тих, хто виходив на протести, саме й по
лягає в тому, що не було і немає чітко сформульова
них політичних цілей. Не лише чесних виборів та 
відсутності корупції, припинення засилля чинов
ників, беззаконня правоохоронних органів, розгра
бування багатств країни, свободи слова. Усе це по
трібно, але недосяжно в умовах нинішнього ре
жиму, який принципово не лише не хоче, а й не 
може виконати такі вимоги.

Головна проблема в опозиційному вакуумі. Старі й 
відомі партії та лідери не мають довіри, а нові 
тільки-но з’являються, і поки що абсолютно незро
зуміло, якими вони будуть. Лише особистої чес
ності недостатньо. Ми бачили, яку ідеологічну та 
політичну кашу проголошував Алєксєй Навальний 
під час ток-шоу в Євґєнія Кісєльова. Дуже харак
терна його цілковита безпорадність у відповідях 
щодо відносин з Україною. Еклектика з неоімпер
ських гасел і кивків у бік нашої незалежності. І так 
практично з усіх питань. Заклинання, що Росія 
прокинулася і країна змінилася, насправді є при
криттям ідеологічної та політичної безпомічності. 
Вимога відходу Путіна інформаційно прикриває 
брак чітко сформульованих механізмів досягнення 
такої мети. А далі що? Ну пішов він, хто прийде 
йому на зміну? Таке запитання ставив собі багато 
хто в країні, і не всі ті люди є прихильниками пере
можця минулих виборів. У концентрованому ви
гляді це виражалося в підкинутій владою тезі: 
якщо не Путін, то хто? І потрібно відверто визнати: 
вона має під собою підґрунтя. Чи не в цьому такий 
великий відсоток голосів за ВВП. Навіть якщо від
сікти всі фальсифікації, вкидання, каруселі та інші 
викрутаси адміністративного ресурсу. Математичні 
методи цілком дають змогу оцінити масштаб фаль
сифікацій, але все одно за Путіна більшість. Справ
жня опозиція режиму перебуває поки що в ембріо
нальному стані.
Росія після виборів постала перед історичними 
стрілками. Можна вдати, що все добре, і далі грабу
вати країну. Навіть почати переслідувати опозицію, 
щоб спробувати залякати її й ускладнити форму

вання. Можна з упевне
ністю припускати, що щось 
подібне влада й робитиме. 
Нового 1937 року не буде, 
але декому виявиться несо
лодко. Спостерігатимуться 
якісь рухи в бік імітації лібе
ральних перетворень. Але 
цим справа й скінчиться. 

Обов’язково будуть спроби приручити найак
тивніших опозиціонерів через залучення до 
влади. Кремль для цього має в розпорядженні 

необхідні ресурси й відлагоджену систему прибор
кання найневгамовніших. Народу обов’язково ки
нуть кістку, щоб утвердити сформований офіцій
ною пропагандою образ рідного батька, який пре
красно лягає на ментальність більшості.
Конфліктність у російському суспільстві зроста
тиме. Руйнівним буде й посилення незгоди всере
дині правлячої еліти. Велика і щедра земля росій
ська, але на всіх охочих захопити її багатств усе 
одно бракує. Якщо до цього часу сформується дієва 
опозиція та її політичні організації і два таких по
токи рушать назустріч один одному, ось тоді ре
жиму залишатиметься недовго жити. Перший крок 
у напрямку майбутнього його краху ново-старий 
президент зробив. Путін переміг. Але дуже боявся. І 
для цього в Москву стягнули стільки поліцейських і 
омонівців. Якщо владу супроводжує такий страх, це 
свідчить про її неміцність. Тому далі буде... 

РОСіЯН, ЯКі Не ХОЧУТь  
НА СьОгОДНі ЖОДНИХ 

зМіН, А, НАВПАКИ, 
БАЖАЮТь СТАБіЛьНОСТі, 

зНАЧНО БіЛьШе   

Автор:  
Юрій 

Райхель





РОСіЯ: іНАКШе
Фронтмен гурту DDT Юрій Шевчук про хамство кремлівської влади 
та зародження в РФ нового громадянського суспільства

В Україні закінчився га  ст -
рольний тур російського 
рок-гурту DDT з новими 
програмами «Иначе» та 

«Сольник». Перепов  нені зали, 
майже три години спілкування на 
найвищому інте  лек  туальному 
рівні. Пісні та вірші-ре  чи  тативи 
Юрія Шевчу  ка – біль, розпачли
вий крик про життя Росії, яка для 
нього «…женщина с разбитым 
лицом». Після концер  ту в ма
ленькій гримерці Львівського 
оперного театру – ін  тер  в’ю 
Тижню.

У. Т.: Коли слухаєш ваші пісні, й 
нові зокрема, вражає той біль 
за Росію, що пульсує в кожному 
рядку. 

– Так, болить. Дуже болить. Я 
патріот своєї країни. Путін, до 
речі, також, але наш патріотизм 
дуже різний. У Путіна та його ко
лег патріотизм квасний, патріо
тизм маршів, плакатів, на яких 
намальована дуже красива лю
дина, яка всередині абсолютно 
порожня, там нічого немає, окрім 
пафосу. Мій патріотизм – це біль, 
у мене особиста потреба відчути 

Спілкувалися  
 Олена Чекан, 

Богдан 
Буткевич

Фото: 
Костянтин 

Смолянінов

серцем усю ту провину країни, 
яка тільки в неї є. Так і треба – 
пропускати крізь себе всі по
разки та проблеми, а не тільки 
хороше, що в нас також є. Ось це 
справжній патріотизм, на мій по
гляд. Патріотизм митця, грома
дянина, просто людини. Треба 
бути реальною людиною, яка ба
чить реальний світ.

Нещодавно я ховав кінорежи
сера Сєрґєя Говорухіна, йому що
йно виповнилося 50 років. Розі
рвалося серце – він надто болісно 
сприймав усе, що коїлося в кра
їні. І скільки ще таких друзів 
втратив останнім часом. У мене 
навіть рядки є: «Залпами тысяч 
горластых инфарктов отцы наши 
встретили новый день». По Росії 
зараз волання ось таких горлас
тих інфарктів, бо совісні, чесні 
люди не витримують.   

У. Т.: що очікує Росію після пере-
моги Путіна?

– Найсвітліше майбутнє, 
щоправда, ми всі від цього 
світла осліпнемо. А взагалі не 
прирікайте країну ось так, без 
варіантів. Не треба так казати, 

бо ж слова матеріальні. Мене, 
наприклад, він не переможе. І 
кілька мільйонів прекрасних 
громадян Росії Путін перемогти 
не зможе, навіть будучи прези
дентом. А це вже немало.  

У. Т.: У російській суспільній думці 
є два міфи: ліберальна демокра-
тія західного ґатунку та патерна-
лістське суспільство з царем на 
чолі. У вас є третій варіант?   

– Про це в моїй пісні якраз є: 
«Очень хочется верить в иное, но 
как испить эту чашу без дна?» 
Мене засмучує вічна віра росіян у 
доброго царя. І дратує, коли 
наша кремлівська влада, за її 
словами, займається спасінням 
Росії й до того ж примушує лю
дей вірити в це. Занадто багато 
міфології в усьому, мабуть, так 
співгромадяни рятуються. 
Кожна людина себе міфологізує, 
не кажучи вже про блогерів. Ро
сійська сучасність сама і є вели
ким міфом.

У. Т.: Один із засновників диси-
дентського руху в СРСР Владі-
мір Буковскій нещодавно ска-
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«Я патріот 
своєї країни. 
Путін, до 
речі, також, 
але наш 
патріотизм 
дуже різний»

БіОгРАФіЧНА НОТА

Юрій Шевчук 
Фронтмен і засновник рок-гурту DDT, музикант, поет, композитор.
1957 рік – народився в Магаданській області. Тато – українець, його батьки були вислані на Ко-
лиму. Мати – татарка, її батьків вислали до Заполяр’я.
1979 рік – закінчив художньо-графічний факультет Башкирського педуніверситету. 
1980 рік – перші виступи рок-гурту DDT.
1982 рік – перша пісня спротиву: про війну СРСР в Афганістані. Виклики до КДБ.
1987 рік – переїзд до Ленінграда, працює двірником, кочегаром, нічним сторожем, пише філо-
софські, соціальні, ліричні пісні.
З 1990-х років – гастролі в країнах колишнього СРСР та світу: Німеччина, Франція, Швейцарія, 
Велика Британія, Фінляндія, Угорщина, Ізраїль, Японія, США, Канада, Австралія тощо. 
1993 рік – відкрите протистояння владі Росії, яка вела війну в Чечні.
1995 рік – поїздка до Чечні, концерти перед солдатами, відеозйомка трагічних подій.
1999 рік – перша книга поезії «Защитники Трои». 
2004 рік – виступ на підтримку Помаранчевої революції на Майдані в Києві.
2007 рік – присудження премії «Тріумф», водночас цензура на трансляцію в Росії майже всіх 
його пісень. 
2009 рік – друга книга поезії «Сольник».
З 2005 року – участь у всіх акціях протесту, різка критика влади Росії на концертах DDT та в бага-
тьох інтерв’ю.
Видав чимало альбомів рок-гурту DDT та власних сольних. Знімався в багатьох кінофільмах, а 
також писав музику до них, озвучував телевізійні історичні проекти.

зав про вас: «Юрій Шевчук – це 
дуже сильна особистість. і 
якщо ситуація в Росії погіршу-
ватиметься, він зі своїми да-
ними може очолити натовп». 
що скажете?

– Гаразд, згоден. Буду ко
мандиром партизанського за
гону. Жартую, звичайно, щоб 
не продовжувати знову-таки 
міфологію. Якщо серйозно, то, 
допоки в нас не розпочнуть 
стріляти, все буде мирно. Бо 
якщо, не дай Боже, станеться 
щось подібне, тоді кожному 
учасникові подій щомиті дове
деться робити вибір між до
бром і злом. Повірте, то жах
лива мука. Я бував у гарячих 
точках і бачив цей вибір своїми 
очима – не побажаю цього ні
кому. Водночас можу сказати: 
якщо Батьківщина буде в не
безпеці, ми прийматимемо від
повідні рішення. Хоча дуже 
вірю і молюся про те, щоб ні
чого такого ніколи не було і 
щоб Господь послав мир Росії, 
щоб усе пройшло цивілізовано, 
без повторення досвіду 1991-го 
чи тим більше 1993-го. 

Я сьогодні під час концерту 
згадував, як у 1988-му спалах
нуло в Карабаху і потім поча
лося всюди. Говорив і про те, 
що має бути революція духу, 
але аж ніяк не погроми-бунти. 
То наша кремлівська влада 
каже, що революції і бунти – це 
те саме. На жаль, багато хто ре
волюцію духу сприймає саме 
так, але це люди з дуже ма
леньким, заточеним мозком. 
Росія зараз корумпована безду
ховна країна, де немає мило
сердя для людей. Де суспіль
ство розшарувалося на князів, 
бояр – неважливо з партквит
ками чи без – і простий, тягло
вий народ. Єдиний вихід із та
кої ситуації – рівність усіх пе
ред законом, демократія. Без 
цього немає в країні майбут
нього. 

Я ніколи не належав до жод
ної партії і не буду, хоча мене за
прошують, переконують, що це 
потрібно. Навіть збирали під
писи, щоб зареєструвати мене 
кандидатом у президенти. Звіс-
 но, відмовився. А з фантазії – 
президентом, по-перше, запро
вадив би цілковиту свободу 
преси, як прописано в Консти
туції Росії. Далі ліквідація ко
рупції, але головне – запросив 
би молодь на ключові посади. 

Розумну, незалежну, нічим не 
зіпсовану.  

У. Т.: Чи можливий розпад Ро-
сії, враховуючи, що згадувана 
вами лінія фронту все ж існує в 
головах і серцях людей? 

– Корупціонер, який по ін
ший бік барикад, – така сама 
російська людина, як і решта. 
Тут проблема в іншому – коруп
ція так в’їлася в кожну шпа
рину, що стала «корупцією в за
коні». В Україні, до речі, те саме. 

І знищити її надзвичайно 
важко, хоча й можливо. Над 
цим треба працювати і дуже 
цього хотіти. Багато з тих моїх 
знайомих, які, що називається, 
«беруть», дуже обтяжені тим. 
Морально. Вони потрапили в 
систему, де інакше просто не
можливо вижити, а якщо випа
даєш із неї, твоя сім’я починає 
голодувати, а все життя ру
шиться – система поруки зрад 
не вибачає. 

У. Т.: що треба робити, щоб 
таки перемогти цю систему?

– Треба бути ближче до лю
дей, припинити палацові ін
триги. Коли влада бреше, це 
бачать усі. Люди в Росії, та й в 
Україні теж, перестали вірити 
їй, але змушені терпіти. У нас 
зникла довіра між людьми, 
причому на всіх рівнях. Треба 
відродити її, а також освіту. 
Щоб перемогти теперішню сис
тему, у керівництві держави 
мають бути люди, які цього 
дуже бажають у душі, й тільки 
потім – відповідні закони. 
Жодне насильство тут не спра
цює, бо потрібна довіра.  

В американського еконо
міста Френсіса Фукуями дуже 
правильно підмічено в його 
романі «Довіра», що і в росій
ській, і в українській економіці 
та політиці цілковито зникло 
поняття довіри. Між роботя
гою та працедавцем, бюрокра
том вищого ешелону та ниж
чого тощо. І так само в усіх 
сферах: немає її між капітаном 
і солдатом. А вона, за оцін
ками того-таки Фукуями, – це 
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20% ВВП. У Японії в найпро
стішого робітника є така до
віра, що в разі якоїсь помилки 
він без вагань зупинить кон
веєр на заводі. А в нас спробуй 
так вчинити, то тебе ж вб’ють. 
Тому я веду до того, що зміню
ватися в Росії треба всім, а по
чинати із себе. Бо в нас усі мас
таки звинувачувати: ти козел, 
той лайно, цей виродок. А сам 
узяв і вкрав щось дрібне, на
скільки духу вистачило. 

Ось я мешкаю в селі на 
дачі – там сусід два дерева зру
бав. А його начальник тисячі 
спилює. Масштаб різний, але 
сутність та сама. Тому коли ми 
кажемо, що в нас брудний уряд, 
отже, і самі є брудними. Якщо 
станемо чистішими, то й полі
тика буде такою, інакше вона не 
зможе нами керувати. Саме над 
цим і треба працювати. На кож
ному концерті і в Росії, і на тере
нах колишнього СРСР я займа
юся тим, що витягую добро з 
людини. От сьогодні у львів
ській залі, як і всюди, сиділа 
купа людей, затягнутих у бро
нежилети влади аж по самі 
вуха. І як приємно було поба
чити врешті-решт у них на об
личчях емоції. Я пишаюся та
кою роботою: говорити про ро
зуміння, довіру, любов – не про 
ту, яку попса каже, а зовсім ін
шого рівня.

У. Т.: Ви не раз стверджували, 
що в Росії багато думаючих і 
чесних людей. Тож нинішні 
протести – це зародження 
омріяного громадянського сус-
пільства?

– Це продовження пологів, 
бо перші зразка 1991 року були 
невдалими – немовля в резуль
таті померло. А зараз сталося 
друге запліднення, і процес 
буде нормальним, упевнений у 
цьому. А я стою наразі з квітами 
біля пологового будинку і че
каю на дитя. Велике, кілограмів 
п’ять вагою щонайменше.   

У Росії вже народилася 
краща частина молоді, яка ду
має, аналізує, розуміє все. Вза
галі розумних людей багато. 

Коли в державі пожежа, 
щось треба робити, щось грома
дянське в собі будити. Уся кра
їна втомилася від хамства 
влади. Я за чесні вибори, багато 
росіян теж… На Болотній площі 
все було коректно: жодної бій-
 ки, жодного вияву хамовитості. 

Ме  ні здається, що зародження 
нового громадянського суспіль
ства видно було ще в боротьбі за 
Химкінський ліс під Москвою. 
Співгромадяни бачили, що 
з’явилися ті, хто рубається і за 
дерева, і за небеса, і за свободу. 
Почали вірити, що від людей 
залежить, щоб країна стала 
світлою, щоб щось змінилося на 
добре.

У. Т.: Багато хто каже, що рух 
білих пов’язок у Росії – це рух 
саме буржуазної інтелігенції. 
Чи погоджуєтеся з цим твер-
дженням?

– Ні, не погоджуся. Мене 
дуже багато кидало і кидає по 
життю, тому я бачив і говорив із 
величезною кількістю людей, 
які зараз приєдналися до цього 
руху. Наприклад, знаю багато 
військових, які не згодні, ліка
рів, учителів, таксистів, шофе
рів, роботяг. Станові кордони 
тут ні до чого, бо в Росії наре
шті, що називається, почалося: 
людей перестало влаштовувати 
феодальне суспільство, яке в 
нас устигли побудувати. 

У. Т.: У грошовому вимірі росія-
нам таке суспільство вигідне? 

– Не варто проводити лінію 
фронту по власній країні та лю
дях, тим більше по станах чи 
професіях. Повірте, серед моїх, 
себто музикантів, вистачає коз
лів. А то всі звикли все тільки 
на спецслужби валити. От ви
ступали ми нещодавно у Став
рополі, підходять до мене після 
концерту такі серйозні хлопці в 
піджаках, що сиділи на найкра
щих місцях у партері. І так на 
вушко: «Ми також проти «Еди
ной России». Так, тільки на 
вушко, але ж вони чиновники. І 
майори ФСБ підходять: «Діс
тало». У мене безліч знайомих 
оперів, які чесно намагаються 
боротися з корупцією. Сидимо 
на кухні, а вони розповідають, 
мовляв, 50 справ: спіймали на 
гарячому хабарників. Переда
ють ті справи до прокуратури, а 
та всіх відпускає. Взагалі Росія, 
як і Україна, ось на таких про
стих та чесних службовцях і 
тримається досі. 

У. Т.: що означає «Иначе»? 
інакше, ніж у кого?

– «Иначе» – це не проти, це 
за. За нову Росію, в якій гро -
мадяни ставитимуть собі хоч 
якісь запитання, а не задоволь
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нятимуться готовими відпо
відями, втовкмаченими вла
дою. Взагалі людина почина
ється зі здатності замисли
тися: «Бути чи не бути?» Саме 
такі питання формують осо
бистість, а якщо ще й почати 
самим шукати відповіді на 
них, то це просто прекрасно. 
Це й означає жити інакше. Не 
вестися на ту буденність, ре
кламну банальщину, що ро
бить із людини не більше ніж 
черговий предмет широкого 
споживання в суспільстві спо
живання. Віктор Пєлєвін у сво
єму останньому романі напи
сав, що смішно, коли будь-
який артист чи художник по
чинає виступати проти сус
пільства споживання. Думка 
хороша, справді, але мені чо
гось не смішно. На відміну від 
Пєлєвіна мені сумно. Бо сила 
реклами така, що дивишся на 
знайомих людей, а вони вже 
інші, змінилися повністю. То -
му треба протестувати, тож із 
Віктором я тут полемізува
тиму. Намагатимуся своїм оп -
тимізмом ідеаліста розмочити 
його песимізм інтелектуала.

У. Т.: Як вам вистачає сміли-
вості не зациклюватися на 
старих хітах, а брати нових, 
молодих музикантів і робити 
з ними програму, нічим не 
гіршу від найкращих західних 
зразків?

– Та це не сміливість, а про
сто творча незадоволеність, що 
гризе мене і моїх колег по DDТ 
Константіна Шумайлова та Льо-
 шу Фєдічєва, з якими «Ина  че» 
народжувалося. Якщо ти голо
вним у своєму житті вважаєш 
творчість, то як можна просто 
бринькати без душі? У такому 
разі не залишається нічого, 

РОК-ОПОзИЦіЯ

Алєксєй Фєдічєв, гітарист DDt
– Рок-музика зумовлюється часом та його вимогами. 
Вона була мейнстримом, коли відповідала на протест, 
що наростав у суспільстві. До останнього часу спостеріга-
лася точка глибокого падіння, а зараз певне підняття. 
Одна людина чи гурт тут навряд чи щось може змінити, 
треба просто працювати і добре робити свою справу.
Ми ж не лохи і розуміємо, як рухатися в тому напрямку. У 
DDT по-різному буває, але більшою мірою все, що ро-

бимо, – це групові рішення та знахідки. Із Юрієм Шевчуком належимо до 
різних поколінь, але сприймаємо одне одного такими, якими є. Фактично 
зараз є опозиційним музичним гуртом. Проблеми, звичайно, вже 
з’явилися, але чому ми маємо цього боятися?

окрім як тупо «пахати» і тягнути 
лямку. Випив келишок – і від
працював ще один концерт. Не
щодавно потрапив в одну гри
мерку з Макарєвічєм перед яки
мось виступом. Сидить він, такий 
похмурий, і запитує: «Пити бу
деш?» Відповідаю: «Ні, не п’ю». А 
він: «А я без «полтинника» не 
можу любити людство». 

Гадаю, що жити треба що
дня на повні груди. Раю на 
Землі ніколи не було. У кожній 
людині точиться боротьба між 
добром і злом. Часом падати
мемо, часом підніматимемося. 
Але житимемо – це головне. 

ПогляД|СвіТ



Бої на лондонській арені
Російські олігархи шукають справедливості у британських судах

C
уддя Елізабет Ґлостер ви
рішила, що їй потрібно 
принаймні кілька місяців 
(до кінця березня – по

чатку квітня), аби визначитися 
з вердиктом у справі «Абрамо
віч проти Бєрєзовского», слу
хання якої тривали від жовтня 
минулого року до січня цього.

Серед спостерігачів за перебі
гом процесу решта російських 
олігархів, які, на думку правни
ків та політологів, іще не раз ви
користовуватимуть британську 
систему судочинства для вирі
шення своїх суперечок, що зали
шилися зі страшних 1990-х, коли 
за переділ контролю над ласими 
шматками пострадянської еко
номіки точилися не судові, а 
справжні криваві війни.

Таку думку підтримує і один 
із російських супербагатіїв Алєк
сандр Лєбєдєв, який намагався 
демонструвати, що спостерігає за 

подіями як звичайна, неу
переджена і стороння 
людина. Зі знанням 
справи, навіть від

верто, він пояснював 
у неодноразових 
інтерв’ю та власних 
дописах до британ
ських газет, що «ро
сіяни вирішують 
свої суперечки в 
Лондоні не тому, що 

система судочинства 
там незалежна й ефек
тивна, а тому, що бри

танському урядові бай
дуже, як олігархи накопи

чили свої багатства».
У згаданій суперечці 

йде  ть  ся про майже $6 млрд, 
на які, за словами Боріса Бє

рєзовского, він претендує че
рез «нечесність» колишнього 
партнера Романа Абрамовіча, 

зокрема в оборудках із 

Автор: 
Богдан 
Цюпин, 
Велика 

Британія

компаніями «Сибнефть» і «РУ
САЛ, починаючи від 1995 року й 
закінчуючи приблизно 2004-м.

Падіння Бєрєзовского, який 
із всесильного друга сім’ї прези
дента Єльцина й наставника 
Владіміра Путіна перетворився 
2000 року на втікача від свого 
екс-протеже, збіглося в часі з 
підйомом колишнього молод
шого партнера Романа Абрамо
віча до рангу найбагатшого гро
мадянина Росії і дев’ятого у 
списку мільярдерів світу (за рей
тингом Forbes). Їхні шляхи пере
тнулись у Лондоні, де Бєрєзов
скій із рештками своїх багатств 
знайшов притулок від путін
ських переслідувань, а Абрамо
віч придбав футбольний клуб 
«Челсі» та інші атрибути олігар
хічного стилю життя.

Лєбєдєв сам чимало часу 
проводить у Лондоні. За нагоди 
– пояснює у своїх виданнях те, 
чого, на його думку, не хоче 
знати британський уряд про ро
сійських олігархів: «Після роз
валу Радянського Союзу кілька 
підприємців скористалися мож
ливостями й налетіли, як 
стерв’ятники, розхапуючи собі 
цілі галузі економіки. Швидко 
монополізуючи ті галузі, вони 
накопичили сотні мільйонів до
ларів. Кремль, який невпинно 
сповзає до автократії, домовився 
з кількома серед них, знаючи, 
що легше привабити їх на свою 
сторону, аніж відкрити еконо
міку Росії для справжньої закон
ності, конкуренції та чесного 
бізнесу... Чимало з них мають 
претензії один до одного, та 
лише нещодавно вони вирішили 
задіяти своїх правників. Че
кайте! Незабаром у Лондоні роз
глядатимуть нові процеси на 

зразок «Абрамовіч проти Бєрє
зовского»!»

На майже чотиримісячному 
процесі пролунали підтвер
дження щонайменше сумнівних у 
моральному розумінні способів 
збагачення олігархів, про які всі 
здогадувались або чули, але з не
підтверджених джерел. У Лон
доні російські багатії розповідали 
про те, що відбувалося в кремлів
ських кабінетах, розкішних готе
лях, саунах та інших місцях, де 
вони ділили (слово «заробляли» 
тут видається недоречним) мі
льярди.

В одному зі свідчень Бєрєзов
скій пригадує, що зустрів Владі
міра Путіна 1991 року в Петер
бурзі, де той очолював комітет у 
зовнішніх зв’язках при мері. «Ми 
стали друзями. Ми часто зустрі
чались і деколи проводили разом 
відпустки в Росії та за кордоном. 
Він навіть провів кілька днів зі 
мною в моєму шале в Гштааді 
(Швейцарія) на початку 1990-
х», – сказано у свідченні.

Лише роки потому Бєрєзов
скій, як пролунало в одній із 
розповідей у суді, відчув, що, 
можливо, помилився в оцінках 
Путіна, «коли побачив, що він у 
кабінеті тримав статуетку Фє
лікса Дзєржинского – сумноз
вісного й ненависного для бага
тьох засновника ЧК – попере
дника радянського КДБ». Але на 
той час могутній олігарх мав, як 
він сам стверджує, вирішальне 
слово у призначеннях міністрів 
до складу путінського уряду й 
навіть міг відкривати чи закри
вати карні справи у Росії.

Ось тут він і виявився корис
ним для молодшого й амбіт
ного, на той час іще, мож
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Судовий процес 
«Бєрєзовскій проти 
Абрамовіча» при-
носив британській 
системі судочин-

ства 

$80 
щосекунди

ливо, лише мільйонера, Романа 
Абрамовіча. Представник Бєрє
зовского в лондонському суді Ло
ренс Рабіновіч розповідав, що 
його клієнт і Абрамовіч спільно 
займалися приватизацією дер
жавної компанії «Сибнефть» і 
стали друзями. «Жодна зі сторін 
не заперечує, що вони разом пра
цювали, аби придбати «Сиб
нефть», а це обіцяло їм принести 
багатства, яких більшість людей 
не бачить навіть у снах», – розпо
відав Рабіновіч, чиїм завданням 
у суді було довести, що Роман 
Абрамовіч вирішив «зрадити Бє
рєзовского й нажитися на його 
труднощах», коли той утратив 
прихильність Кремля й утік із 
Росії.

Абрамовіч не спростовував ін
ших речей. Зокрема, того, що Бє
рєзовскій використовував свою 
близкість до влади у Кремлі, аби 
компанія «Сибнефть» у резуль
таті сумнівних державних тенде
рів дістала вигідні контракти. На 
суді з’я  сувалося також, як олі
гархи створюють заплутані сис
теми компаній-посередників 
часто в екзотичних країнах з оф
шорними умовами, аби переки
дати гроші, уникаючи податків. 
Абрамовіч не заперечував і факту 
його власних досі приязних сто
сунків із Владіміром Путіним.

Сторона Бєрєзовского ствер
джує, що 2002 року Абрамовіч, на 
той час вірний президенто-   
ві РФ губернатор Чукотського 
краю, викупив у Бєрєзовского (на 
той час уже вигнанця з Росії) і те
пер покійного Бадрі Патаркациш
вілі частку в 21,5% акцій компанії 
«Сибнефть» за $1,3 млрд. Бєрєзов
скій тепер стверджує, що така ціна 
була насправді пограбуванням се
ред білого дня, що йому натякали 
про загрозу конфіскації його 
частки Кремлем, і вимагає від 
Абрамовіча відшкодувань на суму 
$5 млрд.

Як виявилось у суді, Абрамо
віч не володіє англійською; 

майже ніяково усміхаючись, че
рез перекладача він доводив, що 
Бєрєзовскій глибоко помиля
ється, бо, мовляв, жодного права 
на його мільярди не має і жодної 
його частки в компанії «Сиб
нефть» не було. Власник «Челсі» 
стверджує, що Бєрєзовскій був 
йому не другом, а стороною в обо
рудках, людиною, яка використо
вувала вплив у Кремлі для заро
бляння статків.

І Абрамовіч йому за це пла
тив. Він стверджує, що робив це 
весь час, звичайно ж, неофіційно, 
і часто мільйонами доларів готів
кою. А загалом ті виплати по
мітно перевищили $1 млрд. 

Весь цей процес можна було б 
вважати чимось на зразок бен
кету для лондонських юристів, 
робота яких оплачувана пере
важно погодинно й сумами, що їх 
більшість людей заробляє за мі
сяці праці. Адвокати, крім того, 
сподіваються отримати премію у 
випадку виграшу на процесі, яка 
може наближатися до сум лоте
рейних виграшів.

Поспівчувати можна хіба 
що правникам Бєрєзовского, 
котрі, як твердять у лондон
ських професійних колах, були 
вимушені взятися за цю справу 
на основі принципу no win no 
fee, тобто гроші вони отрима
ють лише у вигляді частки від 
відсудженої суми в разі вер
дикту на їхню користь. А 
йдеться про близько $6 млрд.

Правники, які не бажають 
бути названими, розповідають, 
що заможні російські клієнти 
видаються в Лондоні ласим, але 
небезпечним шматком. Це, зви
чайно, можливість гарно заро
бити, але адвокатам доводиться 
чимало зважувати й навіть кон
сультуватися зі спецслужбами 
своєї держави та Скотланд-
Ярдом про небезпечність деяких 
аспектів такої роботи. Серед міс
цевих юристів ходять легенди 
про розкішні забави у москов
ських ресторанах і лазнях, але 

водночас і розповіді про ви
падки шантажу, ба 

навіть раптових смертей у відря
дженнях до Росії.

Одначе всі лондонські прав
ники, з якими доводилося роз
мовляти, вважають, що Лондон 
напевне побачить нові судові 
процеси, в яких російські багатії 
вирішуватимуть свої суперечки. 
Британська система судочин
ства накопичила доволі авто -
ритету, щоб стати чимсь на зра
зок ескпортної галузі економі  ки 
кра  їни, приваблюючи інозем
них клієнтів. 

Нові судові зали тепер буду
ють обов’язково з кабінами для 
перекладачів, правничі фірми 
винаймають працівників зі зна
нням екзотичних мов, тож най
відважніші, очевидно, здобудуть 
свій шанс заробити на таких про
цесах. Ті, хто приписує собі обі
знаність із судовою системою та 
калькулятором, стверджують, 
що судовий процес «Бєрєзовскій 
проти Абрамовіча» приносив 
британській системі судочинства 
$80 щосекунди. 
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Любов у холодному кліматі
Східна політика Німеччини сильна як ніколи
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Б
ули часи, коли для німців 
вислів Polnische Wirt  schaft 
(«польська економіка») був 
синонімом хаосу й відста

лості. Тепер це комплімент. Ні
меччина більше торгує зі здоро
вою економікою Польщі, ніж із 
хворобливою Росії, навіть якщо 
враховувати весь газ і нафту. Інші 
колишні комуністичні країни, 
як-от Чехія, тісно пов’язані з ні
мецькою промисловістю ланцю
гами постачання; фактично на
віть біль  ше, ніж деякі західні су
сіди на кшталт Бельгії чи Данії.

Політичні наслідки історич
ного розвороту Німеччини на 
Схід іще остаточно не прояви
лися. Найбільша зміна – це кі
нець недовіри. Вона проростала 
ще зі шрамів Другої світової вій
 ни, а не так давно і з тісних відно
син Німеччини з Росією за кан
цлерства Ґергарда Шредера. Від
коли 2005 року на головному 
державному посту йому на зміну 
прийшла Анґела Меркель, цей 
фактор зник. Від Балтики до 
Балкан на Німеччину тепер див
ляться як на природного лідера, 

що намагається провести ре
форми в європейській економіці.

У листопаді міністр закордон
них справ Польщі Радек Сікор
ський виголосив у Берліні дов  гу 
промову, в якій закликав Німеч
чину до дії, щоб порятувати євро. 
Що стосується Поль  щі, мовив він, 
то вона йтиме за ФРН. Дехто в 
його країні сприйняв це як дер
жавну зраду, але інші Сікорського 
підтримали. Міністр фінансів Ні
меччини Вольфґанґ Шойбле ска
зав, що «розчулився мало не до 
сліз». Чеський міністр закордон
них справ (і, можливо, майбутній 
президент) Карел Шварценберґ 
назвав це «коперниковою револю
цією в політичній думці Польщі».

Наразі Польща задоволена 
результатом. Першочергове її за
вдання – не залишитися за бор
том: найбільше вона боїться, щоб 
Франція, котра ніколи не вислов
лювала захвату від розширення 
на схід, не захотіла відновити тіс
ніше інтегрований Євросоюз без 
Польщі та інших «східняків». 
Варшава сподівається, що Берлін 
такого не допустить. Польща та 
країни Балтії також занепокоєні 
тим, що Франція продає озбро
єння Росії, зокрема чотири де
сантні кораблі-амфібії типу 
Mistral, що аж ніяк не призначені 
винятково для виконання обо
ронних завдань. Німеччина від 
таких угод тримається подалі.

За стандартами ЄС країни ко
лишнього комуністичного бло    ку є 
економічними лібералами. Вони 
не люблять розмов про гармоні
зацію податків чи будь-яке осла
блення єдиного ринку. Але в біль
шості інших питань вони далекі 
від єдності: три країни (Естонія, 
Словаччина і Словенія) підтриму
ють Німеччину щодо внутрішньої 
політики єврозони. Зазвичай 
вони займають войовничу пози
цію, обурені, що їхнім аж ніяк не 
заможним платникам податків 
доводиться допомагати багатшим 
країнам на зразок Греції. Вони за
кликають Німеччину залишатися 
непохитною щодо пом’як  шення 
монетарної політики, євробондів 
та інших спірних поступок (тиск, 
що його сам Берлін потайки зао

хочує, – принаймні є така думка). 
Для чехів-євро  скептиків пріори
тети розставлені зовсім інакше. 
Вони бояться включення, а не ви
ключення. Чехія, як і Британія, 
опинилася поза межами нового 
пролобійованого німцями фіс
кального пакту. Шварценберґ по
передив Німеччину, що не варто 
намагатися користатися своїм но
вим авторитетом.

У запасі в німців є великий 
пряник у вигляді бюджету ЄС на 
2014–2020 роки. Для колишніх 
комуністичних країн Східної Єв
ропи так звані фонди гурту
вання, які покривають витрати 
на будівництво автошляхів і за
лізниць та на інші модерніза
ційні проекти, були справжнім 
подарунком. Є ще важливіший 
момент: дружні відносини з Ні
меччиною можуть гарантувати, 
що ухвалена за кілька місяців 
угода буде вигідною.

Бюджетне питання розділяє 
східноєвропейців та їхніх старих 
друзів. На Швецію і Британію 
дивляться як на скнар, які тільки 
й чекають, як би урізати іншим 
бюджет. Ще не загладилися в 
пам’яті минулі бюджетні дебати, 
коли тодішній британський пре -
м’єр-міністр Тоні Блер зрадив 
своїх посткомуністичних союзни
ків, щоб забезпечити вигідніші 
умови для Лондона. Вплив Аме
рики теж тане. Відверта переорі
єнтація Адміністрації Оба  ми на 
Азію і зменшення військової при
сутності в Європі розмивають 
старі північноатлантичні союз
ницькі зв’язки.

Це дає Німеччині більше 
простору на дипломатичній 
ниві. Разом із Польщею та Украї
ною вона працює над досягнен
ням домовленості між урядом 
Молдови та Придністров’ям. Ра
ніше провідна роль тут нале
жала Росії і Америці. Вона також 
намагається пришвидшити 
вступ Румунії та Болгарії до 
Шенгенської зони. На це все ні
мецькі політики скромно ка
жуть, що не мають жодного ба
жання керувати Європою. Але 
їхніх східних сусідів така пер
спектива не злякала б. 

За даними відділу статистики ООН COMTRADE

Експорт товарів* до Німеч-
чини, % ВВП, 2010 рік

Країни Шенгенської зони

Країни Шенгену й зони 
євро

Країни Євросоюзу за ме-
жами Шенгенської зони

Країни за межами ЄС

ЕСТОНІЯ

РОСІЯ

2,1

2,1

2,5

5,0

3,8

6,8

9,2

18,2

15,4

13,3

1,9

1,7

ЛАТВІЯ

ЛИТВА

БІЛОРУСЬ 

УКРАЇНА

ЧОРНЕ 
МОРЕ

АДРІАТИЧНЕ МОРЕ

ІТАЛІЯ

ГРЕЦІЯ
ТУРЕЧЧИНА

ТІРРЕНСЬКЕ 
МОРЕ

МОЛДОВА

АВСТРІЯ

Н
ІМ

ЕЧ
ЧИ

Н
А

РУМУНІЯ

БОЛГАРІЯ

СЕРБІЯ

ПОЛЬЩА

ЧЕХІЯ

*За визначенням 
Стандартної міжнародної 

торгової класифікац� 
ООН (СМТК2) – 6, 7 і 8.

**У ЄС від липня 2013 року.

СЛОВЕНІЯ
ХОРВАТІЯ**

УГОРЩИНА

СЛОВАЧЧИНА
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У 
Парижі завершився істо
ричний судовий процес. 
Щоправда, нічим, бо Фе
міда відмовилась вислов

люватися по суті справи. Втім, 
позов дав змогу висвітлити пов ні 
глибокого сенсу задавнені су
перечки. Все почалося торік у 
травні, коли семеро онуків із ро
дини Рено вирішили оскаржити 
в суді здійснену 1945 року націо
налізацію автобудівного під
приємства, заснованого їхнім ді
дом.

11 січня Паризький суд ви
щої інстанції визначив, що 
справа не відповідає компетен
ції установи. Нащадки Рено зая

вили про намір подати апеля
цію. Тим часом медіа країни за
рясніли статтями й комента
рями, де аргументи організацій, 
близьких до французької Ком
партії, зіставлено з контраргу
ментами рідних засновника 
структури. Йдеться про роль 
підприємства у Другій світовій 
війні. Але чи дізнаємось ми ко
лись правду про групу Renault?

Автомобільна корпорація 
стала нині справжнім гігантом. 
Жовтий ромб символізує дев’яте 
місце у світі серед представників 
цієї галузі з результатом 2,72 млн 
авто 2011 року. Компанія – лідер 
у виробництві автомобілів low-
cost під брендом Dacia на заводі 
в Румунії. Також займається 
розробкою електромобілів Zoe, 

випуск яких заплановано на 
2012-й. Вона сподівається про
давати їх, зокрема, й на китай
ському ринку. Renault належить 
50% акцій японського автови
робника Nissan, який випускає 
автівок удвічі більше за фран
цузького партнера, а також 25% 
АвтоВАЗу – виробника «Лади», 
що найближчими тижнями пе
рейде під контроль французької 
корпорації.

Історія Renault невід’ємна 
від історії автомобілів. Бренд 
народився в паризькому перед
місті Більянкур. Перший завод 
заснував геніальний винахід
ник Луї Рено: похмура, вимо
глива й амбітна особистість, ви
робник перших французьких 
таксі від 1905 року. Ці машини 

Спадкоємці Renault 
проти французької держави
Сім нащадків Луї Рено оскаржують націоналізацію підприємства, 
здійснену 1945 року під приводом звинувачень у колаборації з 
німецькими окупантами

Автор:  
Ален Ґіймоль, Франція

ВИНАХІДНИК. 
Луї Рено та 
одне з його 
творінь
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було обладнано його власним 
винаходом – коробкою передач, 
яка стала революційним кро
ком у системі керування авто. У 
Першу світову підприємство, 
випускаючи бронетранспор
тери, сприяло перемозі Франції 
над Німеччиною. Пізніше, 1922 
року, Луї Рено заснував на ост
рівці Сеген, біля Парижа, поді
бний до фортеці завод. Насліду
ючи американця Генрі Форда, 
взявся до серійного продуку
вання автомобілів. Це виробни
цтво було тоді одним із наймо
дерніших у світі. Поступово ба
гаті французи стають клієн
тами Рено і сприяють настанню 
золотої епохи автомобіля в Єв
ропі.

Починається Друга світова 
війна. Попри окупацію Франції 
Гітлером, завод продовжує 
працювати. Згодом учасники 
руху Опору поставлять це Луї 
Рено у провину. Але він більше 
переймався порятунком вироб
ництва, ніж долею країни. За 
кілька тижнів після визво
лення Парижа, 23 вересня 
1944-го, його заарештували. 
Відтак звинуватили в колабо
рації з нацистами. Чи справді 
Рено зазнав знущань у в’язниці, 
як стверджують його рідні? 
Важко дізнатися. Так чи так, 
помер він 24 жовтня 1944 року. 
А 16 січня 1945-го, згідно з ука
зом французького уряду, ком
панію Renault було націоналі
зовано й перетворено на дер
жавне підприємство. Націона
лізацію здійснили без виплати 
відшкодування й судового про
цесу, який визнав би провину 
Луї Рено. 

Компанія Renault залиша
лася держпідприємством до 
1994 року, а тоді знову дістала 
статус приватної корпорації. 
Нині французькій державі нале
жить 15% акцій, решту продали 
на біржі. Для французів, а осо
бливо для лівих партій, Renault 
– символ робітничого класу. За
води компанії завжди беруть ак
тивну участь у всіх соціальних 
рухах. Приміром, під час моло
діжної революції 1968 року вони 
застрайкували першими. На ви
робництвах Renault міцно вко
ренилася профспілка CGT, тісно 
пов’язана з французькими кому
ністами. 

Для залишків Французької 
компартії Друга світова нале
жить до сакральних реліквій. На 

останніх президентських вибо
рах 2007 року ця політсила за
ледь зібрала 2% голосів. Але 
1944-го – була найпопулярні
шою в країні, за підтримки 26% 
виборців. Вона завжди відстою
вала думку, ніби всі комуністи 
чинили опір нацизмові у той 
час, коли чимало керівників ве
ликих французьких підпри
ємств, як-то Луї Рено, погоди
лися на поразку й колаборацію.

Тож не дивно, що позов ро
дини Рено, тільки-но поданий 
2011 року, розбурхав усі задав
нені політичні пристрасті Фран
ції. Він, власне, був ініціативою 
однієї з онучок засновника ком
панії – Елен. Вона одружена з іс
ториком Лораном Денґлі, який 
заповзявся дослідити історію 
підприємства.

Нині цей науковець ствер
джує: всупереч тому, що звикли 
думати французи, Луї Рено не 
співпрацював із нацистами в пе
ріод Другої світової. «Обсяг ви
робництва на заводах Renault 
впродовж чотирьох років окупа
ції становив близько 50% про
дукції за один лише 1939 рік», – 
підкреслює він у своїх працях. 
Учений наголошує, що підпри
ємство у цей період працювало 
під керівництвом трьох німець
ких інженерів із Daimler-Benz. 
Отже, завод був підневільним. 
А ще він запевняє, що співро
бітники Renault трудилися без 
особ    ливого натхнення. І нагадує 
всім, хто забув, що 1940 року 
Компартія схвалила ідею продо
вжити виробництво на заводах 
Renault, посилаючись на німе-
цько-радянський пакт, що за
кликав комуністів до співпраці з 
німцями.

Історичні розвідки, як і сам 
позов, розлютили сучасних 
французьких комуністів. Інсти
тут соціальної історії, близький 
до CGT, запустив лист протесту 

проти «спроб Лорана Денґлі пе
реписати історію». Інститут 
стверджує, що Renault займа
лась колаборацією, працюючи в 
часи війни більше за всі інші 
підприємства – на користь оку
пантів Франції. Відомо, що Луї 
Рено відмовився підтримати рух 
Опору, побоюючись, що це до
рого коштуватиме його підпри
ємству. Але Інститут не має пе
реконливих доказів, що воно 
брало безпосередню участь у ві
йні на боці Німеччини, постача
ючи зброю.

Аргументація Інституту со
ціальної історії послаблюється 
ще й тим, що посилається пере
важно на праці дуже суперечли
вої дослідниці Анні Лакруа-Різ. 
Остання ж відверто базується на 
просталінських поглядах. На
приклад, регулярно заявляє, ні-
би Голодомору ніколи не було. 
Називає українських націона
лістів «жорстокими антисемі
тами із закривавленими ру
ками». 2006 року президент Сві
тового конгресу українців звер
нувся до адміністрації універси
тету, де викладає ця «вчена», із 
запереченнями її тез. Однак від
повіді не дістав. 

Мабуть, найпроблемніший 
момент дискусії в тому, що, крім 
Лорана Денґлі та Анні Лакруа-
Різ, жоден історик не може ска
зати в ній вагомого слова. Досі 
неможливо визначити, чим кон
кретно займались під час війни 
підприємства Renault. Архіви 
донині частково недоступні. Жо
ден більш нейтральний історик 
не наважується висловитися з 
висновками за браком відповід
них досліджень. А ще, можливо, 
з небажання опинитись у роз
палі ідеологічної битви між 
двома вогнями ворожих таборів. 
Адже позиції сторін карди
нально протилежні.

Феміда теж не квапиться ви
словлюватись на історичні теми. 
Відповідаючи на позов родини 
Рено, члени Паризького суду ви
щої інстанції визнали себе «не
компетентними» виголошувати 
такі ухвали. А вирок міг би мати 
дуже серйозні наслідки. Якби 
суд визнав націоналізацію неза
конною, семеро живих і здоро
вих спадкоємців могли б вима
гати відшкодування. І рахунок 
був би для французького уряду 
обтяжливим. Отже, мало шан
сів, що родина Рено виграє ко
лись свою судову баталію. 

НАЩАДКИ. 
Онука Луї 
Рено Елен із 
портретом 
батька
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Д
жим О’Нілл – голова 
управ  ління активами 
бан  ку Goldman Sachs – 
часом промовляє як 

утомлений славою голлівуд
ський актор (наслідок багатого
динних трансокеанських пере
льотів). І в певних колах він 
справді знаменитість. 2001 року 
аналітичний відділ Goldman 
Sachs під його керівництвом 
склав разом чотири літери: Б, Р, 
І, К. Ця зручна абревіатура з 
назв країн – Бразилія, Росія, Ін
дія та Китай –символізувала 
нову концепцію швидких еко
номічних і геополітичних змін 
за останні десятиліття.

Економіки країн БРІК мають 
найшвидше зростання у світі, а 
їхнє населення загалом переви
щує 3 млрд – це майже половина 
жителів планети. Сумнівів у 
важливості четвірки для світо
вої економіки немає, але О’Нілл 
утомлений, зокрема, й тому, що 
змушений обстоювати доціль
ність згуртування таких різних 
держав і захищати свою абревіа
туру від пропонованих скоро
чень, подовжень чи перестав
ляння літер.

На нещодавньому обгово
ренні 10-річчя концепції БРІК у 
лондонському «Чатем-хаусі» (Ко
ролівському інституті міжнарод

них справ) О’Нілл скаржив  ся, що 
особливо часто чує заклики при
брати з абревіатури літеру Р. «Та 
не можна так! Нам Росія не подо
бається, то викиньмо її? Справді, 
в неї багато проблем, але росій
ський ВВП становить близько 1% 
світового. Із цим треба рахува
тися», – доводив він аудиторії і 
пригадував, що в час форму
вання концепції найбільші сум
ніви серед його колег-економістів 
лунали щодо Бразилії.

«До кризи 2008 року саме 
Росія дивувала нас темпами 
зростання ВВП найдужче», – на
гадує він. Але насправді, за ви
знанням О’Нілла, відповідні по
казники в усіх державах БРІК за 
10 років значно перевищили 
його прогнози: «Якщо й вилу
чати якусь літеру, то це треба ро
бити з К, бо Китай така велетен
ська країна й так швидко зрос
тає, що за більшістю коефіцієн
тів стоїть одноосібно... Ми про
гнозували тоді, що економіка 
Китаю наблизиться до обсягів 
японської в 2015 році. Але Япо
нія опинилася позаду ще 12 мі
сяців тому. Ми щойно отримали 
дані стосовно китайського ВВП 
за минулий рік, і я впевнений, 
що остаточна цифра сягатиме $7 
трлн – набагато більше, ніж у 
Японії».

Скромність О’Нілла вияви
лася ще й у тому, що він запере
чив свою причетність до нової 
модної абревіатури МІКТ – Мек
сика, Індонезія, Корея (Пів
денна) й Туреччина, ВВП кожної 
з яких так само вже сягнув 
близько 1% загальносвітового.

щО РОБИТИ з «ЦегЛИНОЮ»?
Усім зарахованим до БРІК дуже 
подобається там бути. Ба більше, 
до гурту напросилася Південна 
Африка! Росія з особливим енту
зіазмом дивиться на групу, в якій 
немає історичного суперника – 
США – і членів якої не оцінюють 
за рівнем життя звичайних гро
мадян чи пошани до їхніх прав.

БРіК – БіК – i К°
Читання майбутнього по літерах – улюблена забава сучасних 
економістів

Автор: 
Богдан 
Цюпин, 
 Велика 
Британія

ЧЕТВІРКА  З ПРЕТЕНЗІЯМИ

БРАЗИЛІЯ
■ ВВП на особу за ПКС, 2011

$11 845 
(74-те місце у світі)

РОСІЯ
■ ВВП на особу за ПКС, 2011

$16 687
(52-ге місце у світі)

КИТАЙ
■ ВВП на особу за ПКС, 2011

$8 394
(90-те місце у світі)

ІНДІЯ
■ ВВП на особу за ПКС, 2011

$3 703
(127-ме місце у світі)

Зростання ВВП, 2005–2010
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Товарообіг Китаю  
з Індією сягнув  

торік  

$60 
млрд

МОСКВА гОЛОВНО 
ДОМАгАЄТьСЯ ПОВеРНеННЯ 
ВАгИ ВЛАСНОгО «ПОЛЮСА»

Країни БРІК щораз більше 
торгують між собою: товарообіг 
Китаю з Індією сягнув торік 
$60 млрд. Бразилія стала осно
вним постачальником сої та ін
ших сировинних продуктів на 
китайський ринок. Якщо Gold-
man Sachs не помиляється, то 
між 2030–2050 роками Підне
бесна стане найбільшою еконо
мікою світу, а США опиняться на 
п’ятому місці.

2008 року країни БРІК по
чали збиратися на саміти, але 
чи можна вважати цю групу ор
ганізацією або ж блоком, який 
теоретично мав би бути найва
гомішим у світі? Наразі фахівці з 
геополітики сміливо стверджу
ють: ні! Вони вказують на від
сутність світоглядного фунда
менту для цього об’єднання й 
навіть на серйозні суперечності 
поміж деякими країнами. Росі
яни, катастрофічно втрачаючи 
населення, дивляться на КНР із 
пересторогою. Бразилія побою
ється перетворитися на велетен
ську плантацію соєвих бобів для 
китайців. Індійці пам’ятають, 
що 1962-го воювали з останніми 
за територію.

Досі найчіткіше висловле
ною спільною вимогою БРІК за
лишається заклик до реформу
вання світового фінансового по
рядку, в котрому й далі ключову 
роль відіграють Захід і амери
канський долар як світова ре
зервна валюта. Геополітичою 
мрією росіян залишається так 
звана багатополярність світу. 
Китай та – частіше – Індія на 
словах це також підтримують, 
але насправді розуміють, що 
Москва головно домагається по
вернення ваги власного «по
люса».

Західні політики наразі біль-
 ше стурбовані тим, що «це
глина» (а саме на це слово ан
глійською схоже звучання абре
віатури БРІК) вже настільки ва
гома, що здатна чимало зруйну
вати, наприклад підірвати роль 
МВФ чи Світового банку, але 
конструктивних альтернатив 
для людства поки що запропо
новано не багато.

ЄВРОПА – СТАНДАРТ,  
АЛе Не зРАзОК
Апологет зростання ролі країн, 
що розвиваються, О’Нілл має 
багато гострих опонентів у пи
таннях політекономії, бо напо
лягає, що Заходу треба «змири

тися з тим, що люди в інших 
країнах, можливо, хочуть жити 
інакше». Натякаючи таким чи
ном, що Комуністична партія 
біля керма в Китаї може бути на
слідком бажань самих його гро
мадян.

Опоненти ж стверджують, 
що верховенство закону, права 
особистості й захист власності 
залишаються основою стабіль
них та успішних суспільств. Ки
тайці, на думку опонентів 
О’Нілла, готові терпіти однопар
тійну диктатуру лише допоки 
бачитимуть перспективу покра
щення умов життя, інакше ко
муністи знову будуть змушені 
застосовувати проти власного 
народу силу.

Мало хто сперечається хіба 
що тоді, коли О’Нілл розводить 
руками і вголос висловлює спан
теличення наївністю європей
ців, які досі вважають себе цен
тром планетарної цивілізації: 
«Я дивуюся, скільки на різних 
зібраннях люди віддають часу 

на обговорення проблем Греції 
чи Європи загалом. Зростання 
ВВП Китаю сягає цілого ВВП 
Греції що чотири місяці. Те, що 
відбувається нині в країнах, які 
розвиваються, набагато важли
віше!»

О’Нілл, вочевидь, бачить за
грозу втрати Старим світом еко
номічної ваги й, мабуть, конку
рентоспроможності, але скеп
тично настроєний щодо можли
вості дальшого розширення ЄС: 
«Добре було б, якби існувала 
менша, але більш інтегрована 
Європа. Та розумійте мене пра
вильно: я теоретично за розши
рення Європи. Україна? Так! Ту
реччина? Так! У майбутньому – 
Росія. Але це суто теоретична 
віддалена перспектива після 
того, як остання хвиля розши
рення налякала німців та фран
цузів».

НАзАД ДО МАйБУТНьОгО?
Багатополярність – це світовий 
порядок, уже бачений у мину
лому, як стверджує американ
ський економіст Адам Посен, 
удостоєний членства у комітеті 
монетарної політики Банку Ан
глії. Він вважає, що теперішнє 

зміщення центру економічної 
ваги із заходу на схід і частково 
з півночі на південь та поси
лення процесів глобалізації по
вертає світ до ситуації зразка 
1870–1910 років. У ті часи Ве
лика Британія починала втра
чати позиції наддержави на ко
ристь США. Так само, як нині, 
вважає Посен, Сполучені Штати 
крок за кроком поступаються 
Китаєві.

Але світ ХІХ століття таки 
мав багато полюсів. Велика Бри
танія лише до певної міри була 
планетарним лідером. Нато
мість цілком самодостатні еко
номічні й військово-політичні 
потуги становили собою Німеч
чина, США, Франція та в певних 
галузях Росія. Британський фунт 
відігравав роль вагомої валюти, 
але не єдиної резервної. Міжна
родна торгівля, швидко розви
ваючись, була досить лібераль
ною.

Аналізуючи ситуацію, що 
склалася перед Першою світо
вою війною, Посен прогнозує її 
повторення і вважає, наприклад, 
що в найближчому майбутньо му 
китайський юань, можливо, й 
набере ваги для статусу провід
ної глобальної валюти, але єди
ної домінантної грошової оди
ниці у світі, ймовірно, не буде.

На планеті триватиме між
народна диверсифікація, а капі
тали збільшуватимуть перспек
тиви мобільності. Усе це, як 
стверджують майже в один го
лос ліберальні економісти, мало 
б сприяти покращенню рівня 
життя щораз більшої кількості 
людей, особливо в Азії, Африці 
та Південній Америці.

Але Адам Посен – один із 
тих, хто наголошує, що полі
тично й економічно багатопо
лярний світ може бути також 
менш стабільним: «Жодна з 
тих потужних країн, які розви
ваються, окрім, не виключено, 
Китаю, нині не здатна думати 
про себе як про суперника 
США в усіх аспектах позиції ге
гемона. А до цих аспектів нале
жать: позитивна демографічна 
динаміка, монетарна стабіль
ність і валюта з глобальною 
роллю, спроможність застосо
вувати військову силу в будь-
якій частині світу, володіння 
привабливою економічною мо
деллю, яку можна було б про
понувати як зразок для ін
ших...» 
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Сеньйори та помідори
Високі прибутки зернотрейдерів контрастують із занедбаністю 
інфраструктури агропромислового комплексу

Х
ерсонські степи. Мороз 
такий, що прохолодна 
пляшка води вмить стає 
льодяною. На фермі в 

селі Горностаївка (за радян
ських часів входила до складу 
колгоспу-мільйонера «Друж
 ба») підозріла тиша. Ані му
кання, ані бекання. Суцільна 
руїна. Кілька вцілілих будівель, 
де раніше утримували молоч
них корів, переобладнані під 
зерносховища… Ось і все госпо
дарство. Таких безліч на тере
нах України – неважко переко
натися будь-кому. І за цих об
ставин від переможних реляцій 
про поліпшення стану вітчиз
няного АПК (зокрема, і підтвер
джених статистичними зведен
нями) мурахи шкірою. 

З останнього – на рівні Ко
легії Мінагрополітики підбито 
торішні підсумки розвитку 
АПК (ясна річ, успішні, як ні
коли). Приміром, директор Де
партаменту економічного роз
витку та агарного ринку Сергій 
Кваша звітував: «Україна мину
лого року увійшла до трійки 
світових лідерів за експортом 
зерна, зокрема ячменю та со
няшникової олії – перше місце, 
пшениці – шосте». Приємно, 
особливо для експортерів. Але 
ж їх небагато… 

Дрібнішим аграріям міністр 
Микола Присяжнюк пояснив, 
що «вони не можуть конкуру
вати у виробництві із зерно
вими великотоварними підпри
ємствами, тому для них доціль
ніше займатися саме молоком і 
м’ясом». По суті, більшості учас
ників ринку пропонується шу
кати якісь особливі ніші. Натяк 
видається доволі цинічним, од
нак актуальним: нічого ловити 
в зерновому сегменті з огляду 
на вибіркові підходи до держ -
регулювання експорту збіжжя, 
монополізацію виробництва 
добрив, інші чинники. На ма
крорівні за ключовими з мож
ливих ніш або скромніші досяг
нення, або замовчування, такі 
собі «білі плями».

Автор: 
Микола Крос

гНИЄ. іМПОРТУЄМО  
Офіційно стверджується, що у 
2011/12 маркетинговому році віт -
чизняні аграрії цілковито забез
печили потреби внутрішнього 
ринку на основні види продтова
рів, мовляв, 90% з них – націо
нального виробництва. Однак 
потрібно уточнити, що в цьому 
разі йдеться знову ж таки про 
зернові та насіння соняшнику 
(очікується, що буде виготовлено 
3,45 млн т олії, з яких 84,05% екс
портовано). Хіба що виробни
цтво цукру вдалося стабілізу
вати: 2011-го – 2,33 млн т, що на 
50% більше, ніж 2010-го.

З овочами натомість ситуа
ція прямо протилежна. Це ви
дається дивним, але торік Укра
їна імпортувала картоплі, помі
дорів, огірків, моркви, буряків 
та інших коренеплодів на за
гальну суму близько $2,5 млрд. 
Навіть цибулю і капусту заво
зили з Ірану. Така ситуація 
частково пояснюється недороз
виненістю логістичних лан
цюжків між споживачами та, 
образно кажучи, «полями-
городами». Оптові ринки, що 
від 2011-го діють у Львові, Києві 
та Донецьку (цього року мають 
відкритися ще чотири фрук -
тово-овочеві гуртівні: в Одесі, 
Херсоні, Запоріжжі та Маріу
полі), дають змогу вирішити цю 
проблему лише частково. Адже 
під час сезонного піку (коли 
ціни знижуються) не всі селяни 
поспішають віддати свою про
дукцію. А притримувати товар 
до встановлення сприятливої 
кон’юнктури проблематично – 
іноді його ніде зберігати. 

Юрій Герез, аграрій із Гор
ностаївки, розповідає: «Ті самі 
фрукти, скажімо, везти на про
даж узагалі невигідно… Ринки 
далеко, нормальні гроші з ура
хуванням транспортних витрат 
не заробиш. Буває навідуються 
трейдери, але ж їх завжди ціка
вить щось конкретне, на них за
здалегідь не зорієнтуєшся. То 
вони волоські горіхи купують 
(зараз усі вулиці засаджені), то 

їм не горіхи, а абрикоси по
трібні… Прорахувати таку 
кон’юнктуру дуже важко. До 
речі, роки три тому нікому не
потрібні абрикоси просто гни-
 ли, ми годували ними ху
добу…». Це тоді, як у Києві вони 
коштували… 18–20 грн за кіло
грам. 2011-го Україна імпорту
вала винограду, цитрусових, ба
нанів, ананасів і яблук на за
гальну суму понад $0,5 млрд. І 
це лише за офіційними да
ними… Зауважимо, що українці 
становлять кістяк робочої сили 
на тих самих яблуневих планта
ціях Польщі, Іспанії, Італії. 
Сади Горностаївського району 
(колись відомого в межах об
ласті білим наливом) захара
щені, посохлі, занедбані. 

17 лютого у межах робочого 
візиту до Житомира міністр Ми
кола Присяжнюк визначив пріо
ритетне завдання – будівництво 
овочевих сховищ. Він навіть поо
біцяв підприємцям, що держав
ним коштом компенсуватимуть 
50% вартості відповідних робіт, 
зокрема через механізм пога
шення відсотків за банків
ськими кредитами… Такий під
хід (у разі реалізації й цільового 
використання коштів) може 
бути одним зі шляхів подолання 
сьогоднішніх проблем аграріїв. 
Проте потрібно враховувати, що 
негаразди в українському АПК 
ще глибші: у багатьох регіонах 
зруйнована меліорація, що уне
можливлює виробництво тих 
самих овочів в обсягах, які га
рантували б підприємцям бодай 
якусь фінансову стійкість. У 
тому самому Горностаївському 
районі, наприклад, загубилося 
невеличке село Червоне. Колись 
тут був колгосп, був і свій водо
гін від Дніпра. У буремні 1990-ті 
колишні власники колгоспу ви
копали труби й здали їх на 
брухт. Зараз… кілька десятків 
турецьких родин вирощують 
овочі. Кажуть, що за наявності 
водопостачання могли б отри
мувати в рази більше баклажа
нів, перцю, цибулі тощо… 
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гАЛУзеВИй ПіСТ 
Навіть бюрократи стримано го
ворять про стрімкий розвиток 
тваринництва в Україні. 2011 
року обсяги виробництва в 
цьому сегменті збільшилися на 
2,5% – таких результатів було 
досягнуто переважно завдяки 
птахівництву та свинарству. 
«Стабілізувалася ситуація в 
молочному скотарстві, де спо
стерігаються… не зовсім задо
вільні показники, – повідо
мляє директор Департаменту 
тваринництва Мінагрополі
тики Андрій Геть. – Виробни
цтво молока зросло на 1,4% по
рівняно з 2010-м». Водночас, за 
даними Держслужби статис
тики, станом на 1 грудня 2011-
го поголів’я худоби в усіх кате
горіях господарств в Україні 
зменшилося. Невтішні тренди 
зумовлені багатьма чинниками 
(низькі закупівельні ціни, 
зростання витрат тощо), але 
незадовільний стан інфра
структури і в цьому разі часто є 
визначальним.   

Невеличке село Зелений Гай 
(Херсонська обл.) розміщене по
близу єдиної артезіанської 
свердловини в окрузі – джерела 
постачання води на поля сіль
госппідприємства (виникло на 
базі колишнього колгоспу). Її 
брак унеможливлює вирощу
вання зелених кормів для ху
доби. Але, попри це, його керів
ництво замислюється, чи не від
мовитися від експлуатації сверд
ловини, яка є надто дорогою. 

Тим часом аграрний міністр 
Микола Присяжнюк обіцяє, що 
2012-го для фермерських та од
ноосібних господарств буде пе
редбачена особлива державна 
підтримка з огляду на те, що 
«саме вони є найпоширенішими 
в нашій країні, а отже, пріори
тетними…». Ці обіцянки не під
тверджуються підрахунками 
Українського клубу аграрного 
бізнесу, згідно з якими 2012-го 
безпосередня допомога сіль
госпвиробникам становитиме 
лише 33% загального аграрного 
бюджету – найнижча цифра за 
роки кризи (у грошовому вимірі 
на 31% менший за відповідний 
показник 2011-го).

За таких обставин було б ло
гічним перекласти бодай якусь 
частину відповідальності за стан 
аграрної інфраструктури на най
успішніші компанії, наприклад, 
тих самих зернотрейдерів.  
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щ
ороку ще наприкінці 
лютого в мене прокида
ється застарілий не
вроз. Знову й знову те 

саме запитання: як поводитися 
8 березня? Привітати знайомих 
жінок, ризикуючи їх образити, 
бо чимало з них (не пам’ятаю 
лише, хто саме) сприймає це 
свято виключно як радянський 
рудимент? Чи повністю ігнору
вати дату, ризикуючи образити 
іншу частину подруг та колег, 
бо для них вона залишається 
актуальною? Завдання не має 
вирішення, адже воно відбиває 
наявне протиріччя в нашому 
повсякденному житті.

Стосунки між чоловіками та 
жінками в Україні, права тих і 
тих, розподіл сталих соціальних 
ролей – про це можна не думати, 
доки тебе це не торкнеться без
посередньо у вигляді якогось 
персонального конфлікту. Це 
хай там, на Заході, сушать собі 
мізки, займаються гендерними 
студіями, дбають про права різ
них груп… Ото зажерлися, ні
чого їм робити! А втім, за остан
ніх 20 років щоденна поведінка 
й стратегії обох статей суттєво 
змінилися.

Почати з жінок. Принци
пово нові обставини життя про
понують їм два сценарії: або ре
алізовуватися повною мірою, 
робити кар’єру, здобувати ос -
віту, самовдосконалюватись, як, 

власне, це робиться скрізь 
у сучасному світі (принай
мні, в країнах так званого 
«золотого мільяр  да», до 
якого ми підсвідомо себе за
раховуємо); або брати на озбро
єння стару казку про «прекрас
ного принца» і з тією чи тією мі
рою ідеалізму або ж цинізму її 
реалізовувати. Другий сценарій 
нині значно реальніший, ніж у 
минулому житті, бо з’явився ці
лий клас чоловіків, здатних 
узяти на більш-менш щедре 
утримання, офіційне чи неофі
ційне, дівчину за умови її відпо
відності певним зовнішнім па
раметрам. Перший – тим 
більше реальний, бо виникла 
хай там яка вже є, але еконо
міка, сектор, де цінують компе
тентність, а не відданість сис
темі. І успішна жінка’2012 від
різняється від тієї, яку оспіву
вало радянське кіно на кшталт 
«Москва сльозам не вірить», як 
Анджеліна Джолі – від передо
вої ткалі-члена бюро обкому 
КПРС (одну таку я знав осо
бисто й упевнено стверджую: не 
схожа). За великим рахунком, 
наша бізнес-леді (адвокат, ди
зайнер, видавець) дуже подібна 
до своєї колеги з будь-якої за
хідної країни. Розбіжності суто 
стилістичні.

Інша річ – чоловіки. Якщо 
трохи загострювати, українець 
нинішнього зразка ділиться так 
само на дві категорії. Він або вах
лак, безвольний і безініціатив
ний, або відразу, без проміжних 

СЛАБКА ЛАНКА
Автор:  

Юрій Макаров
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Продовження теми 
 на стор. 42

форм, перепрошую… хам. Він 
жахливий на вигляд (як перший, 
так і другий), бо не бачить по
треби за собою стежити, в кра
щому разі прикриваючи свій не
смак дорогими лахами, годинни
ками й автівками, не вміє пово
дитися й, головне, відповідати за 
свої слова та вчинки. Водночас 
він – на жаль, на жаль – усе ще 
користується, а інколи й зловжи
ває своїм традиційним доміную
чим становищем, нав’язуючи свої 
уявлення про ієрархію, в які 
важко повірити, доки з ними не 
зіткнешся безпосередньо, а для 
цього треба бути жінкою…

Придивімося уважніше до 
індустрії, яка склалася остан
нім часом для обслуговування 
потреб «успішних хлопців» у 
нашій країні. Вона кричущо 
сексистська. Ресторани, сауни, 
спортивні комплекси розрахо
вані на самця, схильного не 
приховувати свої слабкості, а 
пишатися ними. Реальна ре
клама ресторану: «Якщо чоло
віка не годувати м’ясом, він стає 
жінкою». Або інша, ще красно
мовніша: «Розсунь палички… 
Візьми в ротик… Суші бар N». 
Це лише зовнішня ілюстрація. 
Але чого? Того, що «вона» подо
рослішала, а «він» – ні?

Мудрі люди закликають не 
узагальнювати. Перепрошую, 
навіть грубе узагальнення є 
способом відкрити для себе досі 
приховані закономірності. А 
надто наочною ілюстрацією 
гендерних викривлень у сус

пільстві може стати вітчизня
ний політикум. Невже недо
статньо красномовним є набір із 
нерішучих, закомплексованих, 
розгублених і мрійливих «гам
летів» та самовпевнених, обме
жених, погано вихованих «шре
ків»? Одні не знають, чого хо
чуть, другі уявляють, але не 
знають, як цього досягнути, 
треті дуже добре знають як свої 
цілі, так і способи досягнення, 
тільки це погано поєднується з 
інтересами, комфортом і гід
ністю решти співвітчизників. А 
єдина жінка, яка (припустімо!) 
мала уявлення про мету й вод
ночас достатньо м’язів для її ре
алізації, сидить у Качанівській 
колонії. Невже можливо вига
дати кращий образ для ілю
страції status quo?

І ось у такому буквально кон
курентному середовищі дово
диться стверджуватись україн
ській жінці, долаючи все ще ак
туальні забобони та нерівні по
ведінкові стандарти. А в якості 
сумнівної компенсації раз на  
рік отримувати підтвердження 
своєї нерівності у вигляді риту
альних подарунків і декларацій 
тимчасового джентльменства. 
Якщо ви вважаєте, що я надто 
захопився у своїх звинуваченнях 
та каятті, напевне ви чоловік. У 
такому разі запитайте, що з 
цього приводу думає ваша дру
жина чи подруга. 

№ 10 (227) 9–15.03.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|41

слабка стать|СУСпілЬСТво



СУСпілЬСТво|слабка стать

Шукайте чоловіка
В Україні 

закріпився 
стереотип про 

слабкість місцевих 
чоловіків, яку 

протиставляють 
цілеспрямованості 

й витривалості 
жінок. Тиждень 

з’ясовував 
соціальні та 

історичні 
передумови цього 

явища
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У
країнські чоловіки мало 
зважають на свою зовніш
ність та оточення й нама
гаються самоствердитися 

за рахунок жінок, водночас не 
поспішаючи брати на себе відпо
відальність. Це відбувається, зо
крема, й через наслідування ни -
ми закладених у радянські часи 
суспільних моделей.

ПОгАНі зВИЧКИ
Петрові 38 років. Він інвалід, 
хоча жодної реальної фізичної 
чи інтелектуальної вади не має. 
За $3 тис. купив довідку, щоб 
отримати пожиттєву пенсію. Це 
його головна стратегічна інвес
тиція на найближчі років п’ять, 
адже вкладені гроші не скоро 
вдасться «відбити». Коштів на 
комп’ютер для своєї дитини він 
через це не має, зате родина 
отримуватиме гарантований 
що  місячний дохід. Придбати 
той папірець в обласному цен
трі – Вінниці – давно не про
блема, вже півсела такі має. 
Півсела здорових молодих чо
ловіків. «А що було робити?» – 
виправдовується Петро. Власна 
справа не ладналася ніяк: з од
ного боку, безкінечні побори, а з 
другого – бідні, неплатоспро

Автори: 
Жанна Безп’ятчук, 

інна завгородня

можні люди довкола. Тепер він 
має «інвалідність», іноді дає 
стусанів дружині й раз по раз 
надихається мрією вирощувати 
на продаж цибулю. Коли актуа
лізується остання, телефонує 
родичеві з Києва, аби той поди
вився в інтернеті, що й до чого 
нині в цибулячому бізнесі.

Олег, родич і колишній одно
селець, із яким колись гралися в 
козаків-розбійників, зневажає 
його, але не за липову «інвалід
ність», а за «жлобство». Працює 
в державній установі, зарплату 
отримує критично малу. Дру
жина заробляє набагато більше, 
але окрім цього й дитиною опі

кується весь вільний від роботи 
час, і з ганчіркою бігає. Олег тим 
часом грає в ком  п’ютерні за
бавки – це його хобі. Спорт заки
нув давненько через «кисляк» – 
так він називає свій внутрішній 
стан. Тож коли йому телефонує 
Петро, який цікавиться цибу
лею, родич завжди іронічно по
сміхається. Мовляв, якби той 
справді хотів діяти, то подзво
нив би його дружині. Та відразу 
все з’ясувала б.

Ані Петро, ані Олег не є ал
коголіками, і вже за це їх ціну
ють і дружини, і оточення зага
лом. Конкуренції вони не бо
яться: самотніх жінок довкола 

На 1 тис. жінок в 
Україні припадає

856 
чоловіків

За даними Держ-
комстату станом на 

1 січня 2011 року
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ТРИВАЛіСТь ЖИТТЯ 
ЧОЛОВіКіВ 

Франція – 
78,02 року
Норвегія – 
77,53 року
Польща – 
72,1 року

Індія – 
65,77 року
Україна – 

62,79 року

Росія – 
59,8 року
Сомалі – 

48,49 року

За даними Index 
Mundi 2011 

ЧОЛОВіКИ 
Не зНИКНУТь

Учені Інституту з біо-
медичних дослі-
джень Вайтхед 

(Кембридж, Масса-
чусетс), дійшли ви-
сновку, що впро-

довж 100 тис. років 
чоловіки не зник-

нуть. Раніше такі по-
боювання мали 

місце через гіпотезу 
про поступове змен-
шення Y-хромосоми. 
Цей процес дав нау-

ковцям підставу 
припустити, що як 

біологічний вид 
сильна стать проіс-
нує від 100 тис. до 

5 млн років. Проте, 
як з’ясували вчені, 
зменшуватися «чо-
ловіча» хромосома 

припинила ще 
25 млн років тому.

ПОРТРеТ УКРАїНСьКОгО ЧОЛОВіКА
Вони в середньому не доживають до 63 років. Поми-
рають переважно не від старості чи невиліковних хво-
роб, а від нещасних випадків, травм, отруєнь, які най-
частіше виникають унаслідок вживання алкоголю та 
наркотичних речовин. Вирізняються одними з найви-
щих у світі темпами зростання захворюваності на 
ВІЛ/СНІД і туберкульоз. З-поміж них 12 млн – активні 
курці. Заняття спортом практикує лише кожен 10-й. 
Третина серед них неодружені. Приблизно третина 
не можуть залишити по собі нащадків. Майже кожен 
п’ятий хворів на недугу, що передається статевим 
шляхом. Вони становлять 80% самогубців і пере-
важну більшість тих, хто переніс інфаркт чи інсульт. 
Щороку 80 тис. із них відходять із життя у працездат-
ному й репродуктивному віці. «Вони» – це українські 
чоловіки.

Із листівки, випущеної за сприяння 
Фонду народонаселення ООН (UNFPA) в Україні
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достатньо, а от непитущих чо
ловіків катма. Причому чимало 
таких, що не просто п’ють, а 
пропивають гроші, які їхні дру
жини перераховують із заробіт
ків за кордоном.

Європейців, які приїздять до 
України, шокує, коли вони ба
чать, як жінки кладуть асфальт 
або виконують іншу важку ро
боту. У нас чоловіки до такої си
туації звикли – ще з радянських 
часів – як і до багатьох інших по
творних виявів сьогодення. На
приклад, ніхто не втручається, 
бачачи, як чоловік б’є жінку в 
публічному місці (а раптом він 
депутат, а в неї погана репута
ція; або це хтось «повчає» влас-
 ну дружину?).

УКРАїНСьКИй ЧОЛОВіК: 
mADE In uSSR
На формування українських чо
ловіків не останньою чергою 
вплинула радянська система, яка 
проїхалася по соціуму як бетоно
каталка, підкинувши догори бул
гаковських «шарікових» – учо
рашніх сільських гультяїв. Най
більш пасіонарні, нонконфор
містськи настроєні чоловіки ги
нули у війнах, зазнавали репре
сій – саме вони прийняли на себе 
історичні виклики ХХ століття. 
«Психологія українців тради
ційно підпорядкована вимогам 
виживання. За рахунок цього ми 
вистоюємо впродовж століть, але 
водночас є ось такими. Почуття 
гідності в такій психології не 
важливе, – переконаний соціаль
ний психолог Олег Покальчук. – 
Навіщо чоловікові бути сильним, 
активним, якщо його за це поса
дять, знищать?»

Радянська система переби
рала на себе відповідальність за 
життя громадянина, контролю
ючи його й подавляючи ініціа
тиву. Неможливість реалізува
тися породжувала інфантилізм. 
Коли ця система впала – у чоло
віків нарешті з’явилася можли
вість себе виявити. Багатьом це 
не вдалося, адже завищені очі
кування треба було чимось під
кріплювати. Значну частину чо
ловіків розпад старої системи, 
де їхні соціальні й професійні 
ролі були визначені, зламав. 
Прийшла сіра пострадянська 
дійсність 1990-х, у якій жінки 
виявили вищу психологічну 
стійкість і витривалість. «Вони 
витягли країну з дна, вижива
ючи як тільки можна, тоді як 

чимало чоловіків лежали на ди
ванах і пили горілку», – заува
жує професор, академік Інсти
туту психології НАН України 
Наталя Чепелєва.

Пережиті економічні та со
ціальні негаразди відобрази
лися й на поведінці жінок. Ба
гато з них не поспішають відда
вати взяту на себе відповідаль
ність, навіть якщо партнер уже 
готовий частково її перебрати. 
«Українські жінки часто не да
ють чоловікам шансу, вони самі 
приймають рішення. Відпо
відно, ті не реалізують своєї ха
ризми. Як наслідок – форму
ється тип безвідповідального, 
інфантильного чоловіка. Це 
трапляється скрізь. Те, що в 
Україні їх більше, ніж у Захід
ній Європі, пояснюється на
шим радянським минулим, – 
переконана психоаналітик і 
член Європейської професійної 
психотерапевтичної ліги На
таля Кухтіна. – Тоді формува
лося психологічно неправиль-
 не, спотворене ставлення до 
рівності чоловіка й жінки. 
Якщо вона стояла поруч чоло
віка з відбійним молотком, то 
це й була рівність».

МОДеЛі ПОВеДіНКИ
Через тяжкий історичний багаж 
можна було б і переступити, та 
передумов для цього не видно. 
Основними постачальниками 
моделей поведінки для майбут
ніх чоловіків є педагоги, родина, 
найближче соціальне оточення й 
медіа. Українській освіті властиві 
гендерні перекоси. До проблем 
галузі додається елементарний 
брак чоловіків-учителів у загаль
ноосвітніх школах. У початко
вій – 98% педагогів жінки. У се
редній – понад 80%. 20% чолові
ків у відповідних колективах 
включають і вчителів праці, й 
фізруків, котрі часом є людьми 
вельми випадковими в освіті. 
Цьому явищу є дуже прозаїчне 
пояснення: низька зарплата, а 
отже, непрестижність. «Школа 
мала б приділяти більше уваги 
психологічному, культурному, 
духовному розвитку дітей, вихо
вувати повагу в хлопчиків до 
жінки як такої, – вважає заступ
ник директора Інституту соціоло
гії НАН України, доктор філософ
ських наук Євген Головаха. – Вод
ночас із дівчатами теж не працю
ють, не пояснюють, що особис
тість набуває цінності тіль  ки тоді, 

коли виховує в собі й демонструє 
в соціумі певні якості».

Родина також не завжди дає 
українському чоловікові успіш  - 
ну рольову модель для насліду
вання. За даними Міністерства у 
справах сім’ї, молоді та спорту, 
2010 року із 13,5 млн родин в 
Україні близько 2,3 млн були не
повними. Це без урахування ро
дин, у яких юридично батьки 
живуть у шлюбі, але де-факто 
окремо, а дітьми опікується 
лише мати. У 99% офіційно заре
єстрованих неповних сімей дітей 
виховує жінка. Тобто за най
більш оптимістичними підра
хунками п’ята частина малят в 
Україні виховується без щоден
ної участі чоловіків.

Натомість цілком конкретні 
поведінкові моделі майбутнім 
чоловікам пропонує телеба
чення, зокрема російські кримі
нальні серіали: «мачо з обрізом» 
і «мент у діловому костюмі». До 
них додаються численні ре
кламні ролики, як-от пива, де 
цей напій подають як частунок, 
гідний «справжніх мужчин». 
Соціологи та соціальні психо
логи одностайно б’ють на спо
лох: у «легких» медійних жан
рах та масовій культурі не за
кладають жодних позитивних 
чоловічих поведінкових схем. 
«Наші медіа не подають тих мо
делей поведінки, за якими мо
лода людина може вибудувати 
своє життя. І це стосується обох 
статей, – вважає Наталя Чепе
лєва. – Вони не пропагують від
повідальності як такої. Припус
каю, що будь-який контент-
аналіз виявить: поняття «відпо
відальність» у нашому медій
ному дискурсі в більшості ви
падків означало б «кримінальну 
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відповідальність», а не щось ін -
ше, як-от відповідальність за 
себе, родину, країну тощо».

Водночас наші співвітчиз
ниці стають заручницями ква -
зіпат  ріархального соціального 
оточен  ня, радянського за духом 
шкільного виховання, нав’язу -
ва  них у родині упереджень 
щодо ролі статей. «Українські 
жінки невдоволені чоловіками, 
але теж за інерцією перебува
ють у полоні стереотипу, що чо
ловік – це самоцінність, – про
довжує Євген Головаха. – Ма
сова свідомість, що підтримує 
цей стереотип, гальмує наше 
просування вперед».

У ПОШУКАХ СУЧАСНОСТі
«Сьогодні ми спостерігаємо ве
ликий перехід західної цивілі
зації від ідеалу мачо, який є 
впевненим у собі, не рефлексує, 
є людиною справи й рішень, але 
виконує в соціумі лише обме
жене коло чоловічих функцій, 
до андрогінного типу особис
тості, яка бачиться різнобічні
шою: це перехід від патріар
хального до сучасного чоло
віка», – вважає соціолог.

У жодному разі андрогін
ність не варто асоціювати із 
м’якотілістю чи нерішучістю. В 
умовах сучасного світу йдеться 
якраз про сильнішу й більш під
готовлену до життя особис
тість – чоловіка, здатного буду
вати паритетні стосунки з 
успішною та емансипованою 
жінкою. «Андрогінність – це 
коли до маскулінності додається 

певна психологічна м’якість, 
тобто чоловічі якості (як-от фі
зична сила, здатність ухвалю
вати рішення) поєднуються з 
рисами, що їх патріархальне сус
пільство сприймає як жіночі (те
плота, психологічна підтримка, 
тактовність у поведінці). До 
цього варто додати справедли
вий, рівноправний розподіл 
праці між чоловіком та жін
кою», – пояснює Євген Головаха.

У суспільствах Західної та 
Центральної Європи, Північної 
Америки такий «сучасний» тип 
домінує, він властивий біль
шості чоловічого населення. 
Практикування гендерної рівно
сті на Заході не заважає тамтеш
нім чоловікам ставитися до жі
нок із повагою. Причому йдеться 
не лише про звичайну незна
йомку в громадському тран
спорті, а й про взаємини в ро
дині. Перебирання на себе поло
вини домашніх обов’язків, як-то 
приготування їжі або догляд за 
дитиною, не принижують їхньої 
«чоловічої гідності». А україн
ські чоловіки на масовому рівні 
не змогли перейти синхронно з 
рештою Європи від патріархаль
ності до нових форм соціального 
буття. Це заважає їм сприймати 
іншу стать як рівну.

Француженка Фанні, про
живши два роки в Києві, зро
била дуже цікаві висновки після 
спостереження за українськими 
чоловіками. Ті, на відміну від 
французів, по закінченні «бу
кетного періоду» перестають ви
являти до жінки повагу. Тобто 
починають наслідувати моделі 
поведінки, часто практиковані в 
родинах, серед яких невід’єм -
ними є «гиркання», позбавлені 
ґречності звертання та покла
дання на жінку домашньої ро
боти. За словами Фанні, для 
французького чоловіка збли
ження у стосунках передбачає і 
поглиблення поваги, ніжного 
ставлення до партнерки. «Укра
їнські чоловіки й досі перебува
ють психологічно значною мі
рою в патріархальному суспіль
стві, яке вже давно видозміню
ється й повністю розпалося в 
цивілізованому світі. У нас воно 
тримається на стереотипі про 
чоловіка як самоцінність, до 
якого не треба висувати ви
мог», – пояснює Євген Головаха. 
Тож наш соціум потребує модер
нізації не лише на рівні інститу
цій, а й на рівні цінностей. 

«ЧОЛОВІЧА» 
ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ 
ЛАВКИ
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Привид патріархату

Б
алачки з приводу рівності/нерівності жінок 
та чоловіків у нашому суспільстві стали вже 
майже ритуальною мантрою, тільки-но на
ближається пріснопам’ятне свято 8 Бе

резня. Утім, з історичного погляду всі ці розмови 
й суперечки видаються радше історією такої собі 
соціальної хвороби, що вразила чи то саме сус
пільне тіло, чи то людську свідомість – до ладу й 
не розібратися. Втім, усе ж таки спробуємо.
Почнімо з дуже простої аксіоми: становище, права 
й відповідно соціальні ролі чоловіків та жінок, 
принаймні в європейських культурах, ніколи не 
були сталими. Зусиллями істориків, етнологів, ан
тропологів та інших гуманітаріїв незаперечно до
ведено, що патріархальність і традиційні (себто до
індустріальні) моделі суспільств не були ані часо
вими, ані структурними відповідниками. Як за
свідчили, зокрема, дослідження з історії середньо
вічної економіки аж до ХІV століття включно, роль 
і ступінь задіяності жінок у тодішньому господар
ському житті, що ґрунтувалося переважно на ріль
ництві, скотарстві й кустарному ремеслі, була та
кою самою, як і чоловіків. А в деяких регіонах кон
тиненту навіть і більшою, якщо врахувати, що гос
подиня на рівних працювала з чоловіком у полі, та 
ще й несла на собі тягар хатніх клопотів. Цьому 
відповідав і доволі незалежний статус нареченої та 
жінки в селянському звичаєвому праві, який за
кріплював за ними широкі 
права в порядкуванні май
ном, свободу у виборі шлюб
них партнерів тощо. Хоч як 
парадоксально, але представ
ниці знатних родів мали наба
гато менші можливості: їхній 
економічний статус чітко при
 в’я  зу  вався до чоловіка, якому 
передавалося право на воло
діння посагом. Найдорожчу 
його частку традиційно ста
новили земельні наділи, котрі з поступовим 
перетворенням землі на товар і підвищенням 
її вартості остаточно утвердили в аристокра
тичному середовищі домінування чоловіка.
Цілком осібним цивілізаційним простором у до
модерній Європі були міста. Їхній господарський 
уклад довгий час мав як мінімум паритетні умови 
роботи для жінок та чоловіків, а відтак і підстави 
для економічної автономності. Деякі ремесла, 
як-от прядильництво, шиття білизни, подеколи 
ткацтво, на 80–90% були «жіночими» не лише за 
своїм кадровим складом, а й організаційно: у Пів
нічній та Центральній Європі вони утворювали 
окремі цехові корпорації зі своїми статутами, ка
сами взаємодопомоги та символікою, беручи 
участь у міському самоврядуванні на рівних із 
«чоловічими» цехами. Щодо роздрібної торгівлі, 
яка, за підрахунками істориків, становила до тре
тини прибутків міського населення, то вона прак
тично вся була монополізована жінками.

Схід Європи, до якого належала Україна, – окрема 
сторінка в гендерному «епосі». За вже хрестома
тійно відомими пасажами іноземних мандрівни
ків, які захоплено описували самодостатність, роз
судливість та підприємливість козацьких дружин і 
дочок, крилися не лише алюзії до античних амазо
нок, а й цілком конкретні історичні реалії. Життя 
так званих буферних спільнот, розташованих у 
контактних зонах європейського континенту, ні
коли не було спокійним і затишним. Постійні ві
йни та міграції населення, помножені на періо
дичні епідемії та неврожаї, змушували тутешню 
людність незалежно від статі засвоювати спартан
ський триб життя. Тож самодостатність україн
ських дівчат, котрі першими сватали хлопців, опи
сана французом Бопланом, або ж дружини фастів
ського полковника Палія Феодосія, яка за відсут
ності чоловіка правила цілим полком, що здиву
вало московського священика Лук’янова, були 
наоч  ними прикладами того, як жінка давала собі 
раду в тому суспільстві, де чоловіків через пошесті 
та війни катастрофічно бракувало. Погодьмося, 
що патріархатом тут і не пахло.
Тріщину в цьому балансі дала, хоч як дивно, еконо
мічна стабілізація, котру принесли поступове 
утвердження капіталістичної моделі економіки та 
демографічне піднесення ХVІ–ХVІІ століть. По
всюдний наступ на працю жінок у ремеслі, а згодом 

у промисловості витіснив їх із 
суспільних низів на маргінес 
виробництва. Наступним кро
ком ста  ло спекулювання на де
шевизні й невибагливості «ро
бітників у спідницях». У благо
получнішому й освіченішому 
буржуазному середовищі жін
 ку так само спочатку було уза
лежнено від добробуту чоло
віка, а згодом остаточно ізольо
вано в домашньому ув’яз  ненні, 

обмеженому чотирма K (Kinder, Kleider, Kirche, 
Küche – нім. діти, сукні, церква, кухня).
Попри гуманістичні ідеї Просвітництва й ега

літарні гасла Французької революції, доступ жі
ноцтва до влади, власності й освіти зменшувався 
подібно до шагреневої шкіри, що дало підстави 
американському історикові Джоан Келлі пате
тично резюмувати: «У жінок не було жодного Ре
несансу!» Гендерна сегрегація хоча й повільно, 
але добралася-таки й до консервативнішого та 
відсталішого села, де патріархатний сімейний 
устрій утвердився в тих формах, супроти яких по
вели священну війну суфражистки та феміністки 
рубежу ХІХ–ХХ століть. Власне, концепт «світ на
лежить чоловікові, а місце жінки вдома», попри 
свою відносну історичну молодість, виявився на
прочуд живучим у ХХ столітті, у чому неважко 
переконатися, кинувши бодай побіжний погляд 
на «війни статей», які дісталися нам від нього в 
спадок. Quo vadis, gender? 

КОНЦеПТ  
«СВіТ НАЛеЖИТь 

ЧОЛОВіКОВі, А МіСЦе 
ЖіНКИ ВДОМА» 

ВИЯВИВСЯ НАПРОЧУД 
ЖИВУЧИМ У ХХ 

СТОЛіТТі

Автор:  
Олексій 
Сокирко
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гендер по-радянськи
Навантаження жінки, яка в СРСР виконувала роль «трудівниці, 
матері, виховательки своїх дітей і домогосподарки», 
супроводжувалося звуженням кола обов’язків чоловіка

Р
адянському гендерному 
по  рядку був властивий 
монопольний, усепоглина -
льний вплив «керівної і 

спрямувальної сили» на форму
вання структур та механізмів 
відносин між чоловіками й жін
ками. Внаслідок проведення 
сталінської «революції згори» у 
1930-х роках на зміну традицій
ній патріархальній сім’ї інду
стріальної доби (яку Владімір 
Лєнін називав «домашнім раб
ством жінки») прийшла нова 
етакратична гендерна модель 
(див. словничок).

На відміну від західних дер
жав, де процес емансипації був 
еволюційним, органічним і три
валим, сутність більшовицької 
гендерної політики зводилася 
до визнання механічної рівності 
між чоловіками та жінками. 
Своєрідним маркером для роз
поділу суспільних ролей висту
пала біологічна відмінність між 
статями (яскравим прикладом 
тут може слугувати радянська 
стрічка «Весілля в Малинівці», 
де дівчина Оксана була «звичай
ною людиною, тільки з косою»).

НеПИСАНі ПРАВИЛА
Водночас держава підтриму
вала особливу роль жінки в сус
пільстві, задаючи межі доміну
ючого гендерного контракту 
(неписаних регул взаємодії, 
прав та обов’язків статей у при
ватній та публічній сферах). Із 
процесом масового залучення 
жінок до праці, зокрема й до 
найважчої у фізичному плані 
(ця «традиція» вкоренилася на
стільки, що чимало сучасних 
наших співвітчизниць за ко
пійки готові трудитись у важ
ких умовах), та громадської ак
тивності значно зросла їхня 
суспільна значущість, що су
проводжувалося розширенням 
кола обов’язків та посиленням 

Автор: 
Олександр Пагіря
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етакратична гендерна система (фр. état – держава, 
давньогрец. κράτος – влада, сила) передбачає суво-
рий держконтроль у приватній сфері. В СРСР закріплю-
вала за жінкою роль, залежну від держави, що на 
практиці призводидо до відтворення патріархальної 
системи відносин.
Маскулінність – (лат. masculīnus – чоловічий) риси осо-
бистості, які традиційно вважаються чоловічими.
Андрогінність – (грец. ανηρ – чоловік, γυνή – жінка) од-
ночасна присутність у людини рис, які вважаються влас-
тивими й чоловікові, й жінці. 

відповідальності. За більшо
вицькою моделлю, жінка му
сила працювати повний робо
чий день, виховувати дітей і 
водночас доглядати за домогос
подарством, опікуватись роди
чами похилого віку.

Її праця, мобілізована дер
жавою поза безпосередньою 
економічною необхідністю, й 
материнство були піднесені до 
рангу громадянського обо  в’яз  ку. 
Культ матері, який розвинувся в 
СРСР за часів Сталіна, мав ба
нальну прагматичну основу – 
сприяти збільшенню народона
селення.

Сімейним законодавством 
СРСР 1968-го підтверджено 
було центральну роль жінки в 
сім’ї з посиланням на те, що їй 
«забезпечуються необхідні со -
ціа  льно-побутові умови для по
єднання щасливого материн
ства з усе більш активною і 
творчою учас  тю у виробничому 
та суспільно-політичному жит-
 ті». Щоправда, відпустка у 
зв’язку з вагітністю була зовсім 
незнач  ною: лише 56 днів до по
логів і 56 після. Логіка проста – 
потрібно було максимально за
діяти жінку на виробництві. 
Тільки у 1980-х роках радянські 
матері здобули право на додат
кову відпустку по догляду за 
дитиною до моменту досяг
нення нею півтора року. До того 
ж надавано її було без збере
ження заробітної плати.

У радянський період дотації 
на дитину виплачували тільки, 
починаючи з четвертого малю-   
ка (середньостатистична сім’я в 
СРСР мала до трьох дітей). Дер
жаві насамперед потрібні були 
матері-працівниці.

Водночас доступ до всіх ви
дів праці й декларована грома
дянська рівність не стосувалися 
політики. Жінки могли претен
дувати на членство у партії, та 
аж ніяк не на участь у її керівних 
органах. Вони обіймали «деко
ративні» керівні посади: очолю
вали ради, профспілки, комсо
мольські організації то  що. Сама 
радянська партійна номенкла
тура мала яскраво виражену па
тріархальну сутність. За Союзу 
тільки одна представниця чарів
ної статі побувала в міністрах – 
Єкатєріна Фурцева.

На повагу заслуговувала 
тільки та жінка, яка займалася 
чоловічою працею. Зарплата в 
Країні Рад була маленька, щоб 

людина будь-якої статі й стано
вища весь час трудилась, аби за
безпечити себе. Сподіватися, що 
її прогодує чоловік, дружині не 
випадало з огляду на особливі 
принади «соціалістичного раю». 
Якщо жінка обирала насампе
ред звичні для неї обов’язки: до
гляд за домом, народження та 
виховання дітей, вона зазнавала 
суспільного осуду, її таврували 
«безробітницею», «ледаркою» та 
«баринею».

Довгий час офіційна ідеоло
гія заперечувала сексуальність 
і тілесність радянських трудів
ниць. Це суспільне табу осо
бливо виявлялось у царині 
моди. Зокрема, в період культу 
особи панувала заборона на 
одяг, який підкреслював жіночі 
форми. До середини 1950-х на -
ші співвітчизниці не носили де
кольте, використовували «пле -
чики», одягали довгі й широкі 
спідниці тощо. Вбрання грома
дянок СРСР не повинне було 

увиразнювати їхніх принад, 
мало бути скромним і макси
мально простим (бажано «пря
мокутним»). Політика, яку ра
дянський соціолог Іґорь Кон на
звав безстатевим сексизмом (з 
однаковим трактуванням обох 
статей), не визнавала за жін
ками права на плотське самови
раження, яке було невід’ємною 
складовою емансипації на За
ході в 1950–1960-х роках. Упро
довж наступних двох десяти
літь «червона» пропаганда всі
ляко протиставляла порядну й 
високоморальну радянську 
жінку аморальній західній.
 
АТРОФУВАННЯ ЧОЛОВіЧОї 
ВіДПОВіДАЛьНОСТі
«Потрійне» навантаження на 
жінок супроводжувалось посту
повою трансформацією інсти
тутів шлюбу й материнства, а 
також звуженням кола обо -
в’язків чоловіків. Нова гендерна 
система в умовах державного 
регулювання заклала міну впо
вільненої дії посиленого атро
фування їхньої відповідаль
ності за свої сім’ї, поступової 
моральної деградації і навіть 
маргіналізації. 

До масового «вихолощен  ня» 
чоловіків спричинилися також 
світові війни, масові репресії, 
голодомори, етнічні чистки, які 
завдали непоправних демогра
фічних утрат, зокрема в Укра
їні. За спостереженням демо
графів, війни, епідемії та голод 
якнайбільше «косять» саме чо
ловічу частину людства. Однак 
сталінський режим масштаб
ними репресіями згубно впли
нув і на масову психологію, на
садивши замість традиційної 
патріархальної чоловічої вищо
сті в родині та поза нею прин
ципи «не висувайся» й «будь, як 
усі». Компенсацією чоловічого 
невдоволення своїм его стали 
алкоголізм та побутові бійки, 
ради яким не могли дати ані 
парткоми, ані місцевкоми аж до 
кінця існування СРСР. Звідси 
розвинулася й кричуща невід
повідність між гіпертрофова
ним чоловічим «я», котре в умо
вах совка можна було демон
струвати друзям у пивниці або 
власній дружині на кухні, й 
змаргіналізованим до жалюгід
ності можливостям його реалі
зувати. Таким чином тоталітар
ний режим винищив найбільш 
пасіонарну частину суспільства 
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і сприяв формуванню духу сер
вілізму та прислужництва, а це 
ще більше посилило моральний 
занепад суспільст  ва, особливо 
його чоловічої частини, котра 
тією чи тією мірою була задіяна 
в суспільно-політичній сфері. 

У другій половині 1950-х – 
на початку 1960-х років об -
межена лібералізація суспільст-
 ва і «приватизація» особистого 
жит  тя поступово послабили 
дію більшовицького гендерного 
кодексу й підштовхнули до по
яви альтернативної інтерпрета
ції жіночності й чоловічості в 
СРСР. У цей час увиразнилася 
роль не регульованих державою 
«тіньових» гендерних контрак
тів, що стали реакцією на умови 
життя в радянських реаліях і 
наслідком прагнення пристосу
ватись до них.

У повсякденній сфері соціа -
льного відтворення від жінки 
очікували традиційного: тур
боти, обслуговування, реального 
й символічного материнства, а 
також виконання функцій, які 
компенсували нерозвиненість 
відповідного сервісу й дефіцит 
товарів широкого вжит  ку. Офі
ційне надання переваги моделі 
сім’ї, яка базувалася саме на
вколо неї, було закріплено в Кон
ституції СРСР 1977-го, що визна
чала роль жінки в суспільстві як 
«трудівниці, матері, вихова
тельки своїх дітей і домогоспо
дарки». Водночас набули поши
рення практики самотнього й 
вимушеного материнства, що не 
вписувались в офіційний канон 
сім’ї «як головної ланки суспіль
ства». Нелегітимна гендер  на мо
дель повсякчас зазнавала пере
слідувань з боку комуністичної 
влади як така, що суперечила 
«радянському способові життя».

Стратегії виживання в умо
вах брєжнєвського застою поси
лили жіночу гендерну роль. 
Уміння дістати харчові продукти, 
забезпечити сім’ю одягом, ула
штувати дитину в садочок і хо
рошу школу, організувати візит 
літніх родичів до кваліфікова
ного лікаря чи прийом гостей – 
все це визначало соціальну ком
петентність домогосподарки. 
Становище радянської жінки на
давало їй відповідальності, сили, 
здатності до управління іншими, 
залежними від її турботи. У та
ких умовах продовжувалася ін
фантилізація чоловіка, не здат
ного взяти на себе частину побу

тових обо  в’яз  ків і водночас не
спроможного повноцінно реалі
зуватися в соціальному пла  ні. У 
1970–1980-х роках радянський 
кінематограф відгукнувся на 
«тенденцію»: солдатів і «освою
вачів цілини» на екранах замі
нили невибагливі працівники 
якогось НДІ, скром  ні інженери 
чи нерішучі лікарі (згадаймо 
персонажів Андрєя Мягкова 
Женю Лукашина з «Іронії долі» 
та Анатолія Новосєльцева зі 
«Службового роману»).

Після розпаду СРСР транс
формація гендерних відносин 
супроводжувалася своєрідним 
«патріархальним ренесансом», 
який виніс на поверхню архаїчні 
й домодерні стереотипи в уяв
ленні про роль жінки в сім’ї та 
соціумі. Та, попри структурні 
зміни й виникнення нових ген
дерних практик, правила, нор  ми 
і традиції, які походять від ра
дянських моделей поведін  ки, усе 
ще стійкі, що, зокрема, підтвер
джено статистикою зайнятості. 



9–17 березня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
12 березня, 18:00 – презентація видання «Україна і Польща 
1920–1939 рр.: З істор� дипломатичних відносин УССР з Другою 
Річчю Посполитою». Учасники: Оля Гнатюк, Олександр Рубльов 
та Наталія Рубльова, Леонід Фінберґ.
13 березня, 18:00 – презентація книжки Яцека Гуґо-Бадера 
«Біла гарячка».
14 березня, 18:00 – зустріч «Українська сербістика: від сторінок 
минулого до співпраці сьогодення». Учасники: д-р філол. наук 
Д. Айдачич, д-р філол. наук О. Микитенко, д-р філол. наук 
Ю. Пелешенко, канд. істор. наук М. Яременко, канд. філол. 
наук В. Ярмак. У межах заходу відбудеться презентація 
чергового випуску українсько-сербського альманаху «Украс».
15 березня, 18:00 – презентація книжки Віталія Портникова 
«Тюрма для янголів».
17 березня, 12:00 – дитячі читання з Лірником Сашком.

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
9 березня, 18:00, 4-й поверх – читання сучасної жіночої поез�: 
Таня Запорожець, Олеся Федів, Наталія Ткачик, Галина Петроса-
няк.
13 березня, 17:00, 5-й поверх – майстер-клас із оригамі: птахи.
14 березня, 17:00, 4-й поверх – проект «Літературне бомбарду-
вання».
15 березня, 18:00, 4-й поверх – презентація книжки Станіслава 
Вінценза «На високій полонині». Учасники презентац�: Тарас 
Прохасько та Галина Петросаняк.

|| Львів (просп. Свободи, 7):
12 березня, 18:00 – презентація книжки Яцека Гуґо-Бадера 
«Біла гарячка» (спільно з видавництвом «Темпора» 
та Польським Інститутом у Києві).
13 березня, 18:00 – Country Days: День Япон� (спільно з AIESEC).
14 березня, 18:00 – вечір пам’яті правозахисника, дисидента 
Івана Геля. 
15 березня, 18:00 – лекція на тему «Істор� Середньовіччя». 
16 березня, 18:00 – презентація книжки Андреаса Капеллера 
«Україна. Процеси націотворення» (спільно з Центром міської 
істор� Центрально-Східної Європи).

|| Харків (вул. Сумська, 3):
13 березня, 19:00 – лекція Олександра Ґави «Історія 
харківського театру за останні 30 років». 
15 березня, 18:00 – презентація книжки «Соломонова 
Червона зірка».
16 березня, 18:00 – тренінг «Як працювати з аудиторією». 
Тренер Павло Баранчук.  

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
9 березня, 14:00 – розмова «Мій Шевченко» із Сергієм 
Василюком, лідером гурту «Тінь Сонця».
14 березня, 18:00 – презентація роману Володимира 
Даниленка «Кохання у стилі бароко».
16 березня, 18:00 – презентація роману Тетяни Ковтун 
«Вирій загублених душ».

Із повним переліком заходів та його можливими 
змінами ви можете ознайомитися в Книгарні «Є» 
у вашому місті та на сайті book-ye.com.ua 



«Країна Оюм» 
Попри короткочасність своєї зупинки, готські племена зробили 
помітний внесок у культуру населення давньої України

г
оти на сьогодні залиша
ються одним із найпотуж
ніших «культурних міфів» 
Європи, щоправда, здебіль

шого у виявах, до яких справ
жнє історичне об’єднання пле
мен не має жодного стосунку. 
Ані архітектурна готика, ані го
тичні література та образот
ворче мистецтво, ані тим біль
 ше доволі поширена молодіжна 
субкультура, що експлуатує по
пулярний «бренд», аж ніяк не 
пов’язані з «історичним спад
ком» східногерманських пле
мен, котрі брали участь прак
тично в усіх визначних подіях 
європейської історії кінця анти
чності й початку середньовіччя.

ВОйОВНИЧі ФеДеРАТИ
Джерела історії готів припада
ють на початок І століття н. е., 
коли вони переселилися з ле
гендарного острова Скандза 
(Скандинавський півострів) до 
південного узбережжя Балтій
ського моря в район гирла Ві
сли. Звідти й відбувався їхній 
дальший рух у південно-схід-
ному напрямку, на територію 
Полісся та Волині. Заснована у 
ІІ–ІІІ століттях готська країна 
Оюм (охоплювала сучасну Пра
вобережну Україну) стала від
правним пунктом для серії на
падів східноєвропейських вар
варів на володіння Риму.

Край тому свавіллю рим
ляни спромоглися покласти 
лише на початку 270-х років, 
погодившись після тривалих 
війн надати своїм войовничим 
сусідам статус федератів (союз

Автор: 
Євген Синиця

ників). У ІІІ столітті увираз
нився поділ готів на дві гілки: 
західних (вестготи) на чолі з ко
ролівським родом Балтів і схід
них (остготи) під короною Ама
лів.

Готська держава досягла 
піку свого розквіту в середині 
ІV століття, за правління воло
даря останніх – Германаріха. А 
руйнівниками цього пізньоан
тичного утвору стали гуни, які у 
375-му вдерлися до південно-
українських степів. Східні готи 
виявилися першим європей
ським народом, який зіткнувся 
з жахами кочівницької навали. 
Програвши війну, вони виму
шено підкорилися супротивни
кам, одначе зберегли в межах 
гунської «степової імперії» пев-
 ну культурно-терито  ріаль  ну ав
тономію, ба навіть мали влас
них королів.

ОСТгОТСьКі ОСТРіВЦі
Драматичною була історія ост
готів, що опинилися під чужин
ським пануванням. У найбільш 

знаковій події доби Аттіли – 
«битві народів» на Каталун
ських полях 451 року остготи як 
частина гунського війська вою
вали проти своїх західних бра
тів, що становили чи не третину 
армії римлян. А вже після роз
паду степової «імперії», невдо
взі по смерті її очільника,  бра-
 ли активну участь у поділі гун
ської спадщини. Вихідці з їх
нього середовища часто фігуру
вали на ключових посадах при 
константинопольському дворі 
та у збройних силах Східного 
Риму.

474 року королем остготів 
став Теодоріх (451–526), який зго
дом заробив прізвисько Вели
кий. Він досягнув найвищих мі
літарних та цивільних звань на 
службі Риму, однак залишався 
насамперед королем свого на
роду. Після низки непорозумінь 
із константинопольським дво
ром Теодоріх рушив походом на 
Апеннінський півострів і восени 
493-го військо проголосило його 
володарем Італії, започаткував-

Вельбарська  культура
(ІІІ-ІV століття)

Культура карпатських
курганів

 (ІІ-V століття)

Черняхівська
культура

(ІІІ-ІV століття)

Князівство
Феодоро

(XIII-XV століття)
 

Культура Cинтана
де Муреш

Київська культура
(ІІІ-ІV століття)

Гун
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Алани
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Готи на територ� України 

Рух готів від Балтійського узбережжя на правий 

 берег Дніпра (ІІ-ІІІ століття)

Прихід аланів у Нижнє Подніпров'я (І століття)   

Рух

 гу
нів 

із П
оволжя на територію Північного Причорномор'я (370-ті роки).

ЕЛЕМЕНТИ 
РОЗКОШІ. 
Пальчасті 
фібули були 
обов’язковим 
атрибутом 
убрання 
шляхетних 
готок і згодом 
органічно 
перейшли 
в побутову 
культуру 
слов’ян

Тиждень продовжує серію публіка-
цій про давні народи, які колись на-
селяли українські терени й залишили 
по собі багату культурну спадщину 
(про кельтів див. Тиждень 
№ 50/2011). Сьогодні розповідь про 
готів, із якими неправомірно асоцію-
ють сучасну молодіжну субкультуру.
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 ши історію Остготського коро
лівства. Щоправда, вона вияви
лася недовгою.

У 535-му константинополь
ський імператор Юстиніан І 
(527–565), ідеєю фікс якого 
було відновлення імперії в кор
донах «золотого віку» Антоні
нів, роз  в’язав війну проти на
щадків Тео доріха. Конфлікт 
цей із перемінним успіхом три
вав аж до 554-го, коли номі
нальними переможцями стали 
візантійці. Невелика частина 
готів після поразки так і зали
шилася в Італії, а основна маса, 
як припускають дослідники, 
повернулася на прабатьків
щину, до Скандинавії. Саме у 
VІ столітті там розпочався так 
званий вендельський період, 
культура якого містила яскраві 
вияви постімперського спадку, 
найімовірнішими трансля то-
ра   ми якого могли бути саме 
готи-повер ненці.

«Острівці» остготського на
селення на початку середньо
віччя були розкидані великою 
територією навколо Чорного 
моря. Зокрема, так звані малі 
готи, які не пішли з Теодоріхом 
до Італії, мешкаючи в околицях 
болгарського Нікополя, й на
далі сумлінно служили кон
стантинопольським імперато
рам. Із «малих готів» походив 
письменник Йордан, завдяки 
творові якого ми досить добре 
знаємо готську історію «від са
мого початку» (переселення зі 
Скандинавії) до середини VІ сто  - 
ліття. Те ж таки середовище 
дало кількох вищих офіцерів 
армії Юстиніана, а на знамени
тій мозаїці базиліки Сен-Вітале 
(Равенна) в почеті імператора – 
«кривдника Остготського коро
лівства» – присутні гвардійці-
готи. Осередки східної гілки 
цього народу відомі також у 
передгір’ях Криму й навіть на 
чорноморському узбережжі Кав
казу (сучасна Росія). Тож одіс
сея тривалістю в кілька століть 
завершилася поверненням до
дому аж ніяк не для всіх.

Найдовше проіснував гот
ський осередок у Криму, столи
цею якого вважають Мангуп. 
Його знищили аж 1475 року 
османські війська Мухамме-
 да ІІ. Населення тамтешнє не 
було «суто готським». Уже тоді 
півострів був взірцем «міша
нини народів». Навколо можно
владців Мангупа гуртувалися 

всі жителі гірського Кри  му, 
які сповідували християнську 
віру, а мовою міжнаціонального 
спілкуван  ня цього конгломе
рату була грецька. Втім, динас
тія Князівства Феодоро мала 
саме готське походження, а пра
вославна єпархія теж назива
лася готською.

Навіть у системі Османської 
імперії кримські готи збері
гали культурну своєрідність. 
Невеличкий глосарій їхньої 
мови, складений і опублікова
ний у ХVI столітті австрій
ським послом де Бюзбеком, дав 
змогу сучасним філологам кон
статувати її надзвичайну поді
бність до шведської, попри роз
бавленість численними тюрк
ськими, іранськими та 
сло  в’янськими запозиченнями. 
Крапка в півострівному «відга
луженні» цієї історії була по
ставлена лише Єкатєріною ІІ 
після включення краю до 
складу Російської імперії. За 
наказом імператриці всіх 
крим  ських християн пересе
лили до Приазов’я, а їхніх на
щадків ми називаємо тепер ма
ріупольськими греками.

гОТСьКИй СПАДОК
Із теренами сучасної України 
пов’язаний не лише тривалий 
епілог історії готів, а й най дов-
 ша риска її пунктиру. Перебу
вання у країні Оюм упродовж 
щонайменше двох століть стало 

найдовшою зупинкою на їх
ньому шляху. Ця зупинка, й на
самперед розквіт держави за 
правління Германаріха, мала 
лишити по собі численні сліди, 
що їх уже понад століття шука
ють археологи.

Сучасні науковці став
ляться до цього з певним скеп
сисом і схильні обмежувати 
підконт рольну готам терито
рію ареалом черняхівської ар
хеологічної культури. Та на
віть у таких «скромних» масш
табах держа  ва цих племен є 
унікальним явищем для вар
варської Європи пізньорим
ського часу.

Щоправда, спадок готів не 
зник на сході континенту без
слідно. Найдієвішою групою 
місцевих «нових варварів» по
чатку середньовіччя були сло -
в’яни, які частково повторили 
їхній шлях, просуваючись 
упродовж V століття з Полісся 
на південь та південний захід 
у бік дунайського кордону Ві
зантії. Численні запозичення 
зі східногерманських мов (на
самперед готської) свідчать, 
що значну кількість культур
них елементів вони перейняли 
від германців. Зокрема, цінні 
елементи тогочасної військо
вої культури (мечі, шоломи та 
обладунки; давньо  слов’янсь-
кою – «броня») визначаються 
германськими термінами. До
волі яс  кравим прикладом є 
відповідність парадного кос
тюма заможних слов’янок із 
обов’яз ковою парою великих 
пальчастих фібул схемі 
вбрання шляхетних готок. 
Тож принаймні впродовж ран
нього cеред  ньо віччя поняття 
«готський» у східноєвропей
ських варварів (і, зокрема, на
ших предків) асоціювалося з 
«елітним», «престижним». По
казово й те, що спільно  сло -
в’ян  ська назва можновладця 
«князь» є германізмом. І на
віть така лексема, як «хліб», 
фігурує в готській.

Нехай той епізод, хоч і вель-
 ми яскравий, був лише одним із 
багатьох в історії теренів сучас
ної України, нехай знак рівності 
між поняттями «готський» та 
«елітний» порівняно швидко 
стерся з масової свідомості на
селення, однак усі ми й досі трі
шечки спілкуємося готською, 
вимовляючи практично щодня 
слово «хліб». 

СРІБНИЙ  
КОДЕКС. 
Манускрипт 
Святого  
Письма, 
перекладеного 
готським 
єпископом 
Вульфілою

Продо-
вження теми 

 на стор. 52
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А
пеляція до «історичного 
права» була й залиша
ється часто вживаним ін
струментом актуальної 

політики. На межі ХІХ–ХХ сто
літь у цій сфері з’явився новий 
жанр – «війна на археологічних 
картах». Досить спокусливим 
тоді виявилось пов’язувати «тро
феї» розкопок із якимось наро
дом давнини й обґрунтовувати в 
такий спосіб зазіхання на «землі 
предків». Ламання академічних 
списів навколо готського пи
тання – яскравий приклад такої 
«війни», в якій, немов у краплині 
води, відбилась ідеологічна під
кладка, зіткнення двох наддер
жав, спочатку «старих імперій» – 
Німецької та Російської, а згодом 
їхніх спадкоємців – «тисячоліт
нього рейху» та «великого й мо
гутнього».

гОТИЦИзМ  
ТА АНТИгОТИЦИзМ
Доктрина «готицизму», головні 
постулати якої твердили, що 
готи не лише є найдавнішим дер
жавним народом серед герман
ців, а ще й принесли свого часу 
«світло культури» значній кіль
кості варварів Східної та Цен
тральної Європи, виникла у Шве
ції ще наприкінці середньовіччя. 
Згодом «готицизм» активно екс
плуатували тамтешні королі 
ХVІІ–ХVІІІ століть, а в ХІХ він 
став складовою німецького наці
онального проекту. На межі ХІХ–
ХХ сторіч в доктрині з’явились 
окрім історичних іще й археоло
гічні «докази».

Розкопки киянина Вікентія 
Хвойки на «полях поховальних 
урн» поблизу сіл Ромашки та 
Черняхів на Київщині у 1899–
1901 роках дали перші матеріали 
яскравої культури пізньорим
ського часу, яку вслід за її відкри
вачем ми називаємо черняхів
ською. Дослідник доволі опера
тивно вмонтував їх у власну кон
цепцію давньої історії Наддні
прянщини, за якою всі культури 

Автор: 
Євген Синиця

осілого землеробського насе
лення на теренах майбутнього 
ядра Русі відбивали різні хроно
логічні етапи поступу східного 
слов’янства. 

Німецькі наукові кола нато
мість спершу відгукнулися на 
знахідки з Київщини без будь-
яких спроб актуалізації. Одним 
із найголосніших академічних 
«крикунів» у їхній археологічній 
науці початку ХХ століття був 
густав Косінна, засновник школи 
«археології поселення» й палкий 
прихильник тези про культур
трегерство північних народів. 
Його теорія була додатково зба
гачена расистськими міркуван
нями щодо «антропологічно ви
значеної» культурної вищості 
північних індогерманців. У його 
працях простежувалось акцен
тування на цивілізаторській ролі 
готів щодо народів Східної Єв
ропи. Не дивно, що розробки 
«класика» та його учнів згодом 
активно використовувала на
цистська пропаганда.

Рівень полеміки з боку ра
дянських науковців мало чим 
відрізнявся. На «нахабні нацист
ські закиди» вони відповідали не 
ретельним аналізом історичних 
відомостей та археологічних ма
теріалів, а доволі голослівними 
теоретичними побудовами.

У ПОШУКАХ  
геРМАНСьКОї РАСИ
Що ближче до війни, то більшої 
ваги набував ідеологічний компо
нент готського питання. Навіть в 
умовах відносного «пропаган
дистського миру» після укла
дення пакту Молотова – Ріббен
тропа цей аспект залишався го
стрим. Нацисти мали доволі ґрун
товну програму встановлення но
вого порядку після опанування 
«життєвого простору на Сході», 
що передбачала й активну агіта
цію. Ішлося, зокрема, про пошук 
матеріальних підтверджень «істо
ричного права» на ці території, 
унаочнення «вищості герман

ської арійської культури» за всіх 
часів. Готській спадщині в дале
косяжних планах приділяли чи
мало уваги. Крим мав перетвори
тися на відроджену державу 
кримських готів Готенгау («Гот
ський округ»), столицею якого 
мав стати Готенбург («Місто го
тів»), «у дівоцтві» Сімферополь, а 
морськими воротами – Теодо
ріхсхафен («Порт Теодоріха»), як 
планувалося йменувати Севасто
поль.

Археологічним аспектом по
шуків готської спадщини на оку
пованих територіях опікувалася 
як військова, так і цивільна адмі
ністрація. Остання підпорядко
вана була імперському міністрові 
окупованих східних територій 
Альфредові Розенберґу, при 
якому від 1939 року функціону
вав Оперативний штаб рейх
сляйтера Розенберґа (ERR), упо
вноважений вилучати будь-які 
культурні цінності. 

На територіях, адміністра
тивно підпорядкованих військо
вим, провідну роль у науковій ді
яльності відігравав Інститут 
«Аненербе» («Спадок предків») – 
установа, що була своєрідною 
академією наук СС. Головною ме
тою її діяльності проголошували 
наукове обґрунтування тези про 
вроджену расову вищість гер
манських народів, а також усі
ляку популяризацію «наукових 
здобутків» у цій сфері.

Війни за готів
Питання належності готського спадку  
в Україні ХХ століття стало чинником 
ідеологічної боротьби

Ґустав Косінна 
(1858–1931)

Михайло 
Брайчевський 
(1924–2001)
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Якщо з повноцінними роз
копками в Криму не склалося, то 
«прорідити» музейні колекції 
півострова нацисти під час оку
пації встигли досить серйозно. Із 
його території було вивезено со
тні ящиків із картотеками, 
книжками, архівними докумен
тами та фондовими зібраннями.

Ще одним «науковим цен
тром» окупаційної влади був 
Дніпропетровськ. Улітку – восе-
 ни 1942-го під керівництвом Ру
дольфа Штампфуса та Вальтера 
Модріяна були ґрунтовно дослі
джені пам’ятки різних епох Дні
провської дуги (від Кременчука 
до Нікополя). Понад тисячу екс
понатів із цих розкопок по пов-
нили експозицію дніпропетров

ської готської зали, а 57 коро
бок із германськими знахід
ками було відправлено в Рейх.

Результатом бурхливої діяль
ності Штампфуса стала книжка 
«Германці в Україні», що вийшла 
друком у Берліні наприкінці 
1942-го. Праця насичена фото
графіями могил та предметів ін
вентарю, які, на думку автора, за
свідчували укоріненість предків 
його народу на українських тере
нах від давніх-давен. Головна ж 
теза публікації доволі проста: 
«Родючі чорноземні ґрунти цьо-
 го краю, які німецький меч звіль
нив від більшовицького гніту, 
були з ІІІ тисячоліття до н. е. ме
тою північних, а пізніше герман
ських племен».

СЛОВ’ЯНізАЦіЯ ЧеРНЯХОВА
Ідеологія, щоправда, була про
відним чинником у післяво
єнному повороті готсько-антсь-
кої війни ХХ століття. Правота 
переможців спонукала вважати 
хибними будь-які нацистські 
твердження, тож готське пи
тання й насамперед етнічна 
атрибуція черняхівських пам’я-
ток знову набули надзвичайної 
актуальності.

«Курс на слов’янізацію» 
черняхівських старожитностей 
послідовно виконували впро
довж 1940–1950-х років. Най
більш радикально він був уті
лений у концепції відомого 
українського археолога та істо
рика Михайла Брайчевського, 
який у монографії «Біля дже
рел слов’янської державності» 
(1964) обстоював думку, що 
черняхівські пам’ятки є архео
логічним відбиттям протодер
жавного утворення слов’ян-
антів. Навіть прихильники 
компромісної ідеї про строка
тий етнічний склад носіїв чер
няхівської культури, сформу
льованої ще у 1950-х, ставили 
германців на останнє місце в 
переліку «черняхівців», а на 
перше – неодмінно слов’ян.

«Антигерманство» було прик -
метною рисою не лише радян
ської післявоєнної історіогра
фії. «Поглибленим укорінен- 
ням сло в’янства» займалися на  - 
уков  ці й інших «братніх» країн,  
насамперед Польщі, де цілком 
наочною була проблема «істо
ричного обґрунтування» нових 
західних кордонів по Одеру та 
Нейсе.

Інерцію післявоєнного «ан
тифашистського» пафосу нау
ковці поволі спромоглися здо
лати лише наприкінці 1980-х, 
коли політичне замовлення на
решті поступилося пріорите
том розважливому академіч
ному дискурсу. Хоча для сучас
них археологів та істориків ви
значна роль готів у створенні 
яскравих черняхівських старо
житностей не є предметом сер
йозних дискусій, широка пу
бліка поки що «живе учорашнім 
днем». Дива тут немає, адже в 
підручниках (шкільних і навіть 
значною мірою вишівських) чер
няхівську культуру трактують 
як сло в’ян ську або принаймні 
як здебільшого слов’янську. Тож 
гот сько-антська війна поки що 
не завершена. 

ГОТЕНБУРГ. 
Центральні 
ворота 
цитаделі 
Мангупа –  
столиці 
Кримської 
Готії у XIII–XV 
століттях

ШУКАЧІ 
КРИМСЬКИХ 
ГОТІВ. 
Німецький 
археолог 
Герберт Янкун  
(у центрі)  
1941 року 
створив 
зондеркоманду 
для 
дослідження 
«германської 
колонізації» 
Криму
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Майбутній повнометражний дебют режисера 
Мирослава Слабошпицького – стрічка про 
глухонімих, де розмови можна побачити, а не 
почути

«П
лем’я» презентува  ли 
на Берліна  ле-2012. 
Цей кінофестиваль 
для Мирослава май

 же рідний, адже його короткоме
тражки (спочатку «Діагноз» 2009-
го, а потім «Глухота» 2010 року) 
представляли Україну в конкурс
ній програмі. Майбутній фільм 
Слабошпицького – концептуально 
невербальний і цим новаторський: 
так у звуковому кінематографі ще 
не знімали, покладаючись лише 

Спілкувався  
 Ярослав 
Підгора-

гвяздовський

на рухи, міміку та ситуацію. Імо
вірно, через це його погодилася 
підтримати відома нідерландська 
компанія SNG Film, що вже 30 ро
ків фінансує незалежних режисе
рів з усього світу.

У. Т.: Почнімо з нагального. На 
якому етапі нині кінопроект?

– Цей етап називається 
financial: узгоджуємо всі можливі 
деталі з копродюсерами. Наш 
партнер – компанія ProntoFilm, 

яка буде й реципієнтом держав
ної підтримки. Зйомки поч -
нуться у вересні цього року. Зараз 
триває кастинг. Відшукати акто
рів для такого проекту дуже не
просто: нам треба, з одного боку, 
знайти людей з акторськими на
вичками, а з другого – їх має «по
любити» камера. Власне, в нас 
уже є один актор, Василь Стьоп
кін, і уяви собі – він заслужений! 
Одного разу він брав участь у 
зйомках фільму грузин  сько-
українського режисера Бориса 
Небієрідзе й був затверджений на 
роль зі словами в московському 
Держкіно, притому що він, звісно, 
не говорив і говорити не міг, про
сто вправно ворушив губами, а 
інший актор його озвучував… 
Проблема з кастингом є ще й у ві
ковому сенсі: за сюжетом у фільмі 
йтиметься про випускний клас 
інтернату глухонімих, тобто про 
молодь 18–23 років.

У. Т.: Розширити короткоме-
тражку до рівня повнометраж-
ного проекту є досить пошире-
ним прийомом, навіть в Укра-
їні: брати Альошечкіни зняли 
«Синевір» на основі своєї «го-
верли». Але як тобі прийшла 
думка збільшити «глухоту» до 
меж «Племені»?

– Історія дуже довга. Ідея 
фільму мені спала на думку ще 
років зо 20 тому, коли я навчався 
в інституті, але навіяна була 
школою, що стояла навпроти ін
тернату для глухонімих. Із його 
учнями ми часом і бились, і 
грали у футбол, тож юнацькі спо
гади в мене досить багаті. Потім 
я подумав на їх основі зняти 
фільм. Знайшов повість Олексан
дра Жовни «Експеримент» і його 
самого, прийшов із ним до того
часного керівника нашого Держ
кіно Ганни Чміль. А потім сцена
рій Жовни перехопив Балаян, 
який і зробив свій фільм «Ніч 
світла», що не мав ані касового 
успіху, ані міжнародного визнан-
 ня. Кілька років потому продю
сер Володимир Тихий, готуючи 
проект «Мудаки. Арабески», за
пропонував мені що-небудь зня-
 ти. Кілька місяців я думав, їздив 
на натуру, заздрив тим, хто може, 
сидячи вдома, весь час писати в 
блогах, висмоктуючи ідеї з 
пальця. Врешті поставив запи
тання дружині: «А чому б не 
зняти про глухих?» Так народи
лася «Глухота». Її повнометраж-
 не продовження виникло спон

По той бік тиші
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КАСТИНГ 
ТРИВАЄ. 
Глухонімі 
хлопці мають 
усі шанси 
зіграти у 
стрічці

танно: в берлінському «Арсена-
 лі» 2010 року на панельній дис
кусії я, не знаю чому, сказав, що 
готую про глухонімих великий 
фільм. Пам’ятаю, Володя Тихий у 
цей момент подивився на мене з 
неприхованим подивом...

У. Т.: Як ти шукав гроші на та-
кий непростий проект? що ка-
зав потенційним інвесторам?

– І сценарій, і проект зага
лом я зробив, як-то кажуть, на 
коліні – перед комп’ютером. Я 
прихильник соціальних ме
реж – це справді благо, адже 
будь-яка зустріч забирає значно 
більше часу, ніж контакт в інтер
неті. Тож я отримав листа від 
свого товариша, який, пропус
тивши «Глухоту» на Берлінале, 
просив переслати йому фільм. І 
тут виник фонд Губерта Белса, 
про який, що цікаво, я почув іще 
в 1990-х, коли на «Молодість» 
приїхав його представник і ска
зав на моє запитання про мож
ливе фінансування, що з Укра
їни вони посприяли б хіба лиш 
фільму Кіри Муратової. Але 
2010 року я наважився пере
слати їм документи й отримав 
від них перші гроші (на роз
робку сценарію. – Ред.).

У. Т.: Як плануєш процес зйомок?
– За ідеями Санденса. Роберт 

Редфорд створив цей кіноінсти
тут виходячи із фрази «немає ні
чого дорожчого за знімальний 
день». Бо левова частка бюджетів 
усіх стрічок формується з кіль
кості днів, коли ти фільмуєш. 
Редфорд, розуміючи всю кіно
кухню та її проблеми, організу
вав Санденс як майданчик для 
невеликих знімальних груп, які 
на ранчо в штаті Юта могли без
коштовно репетирувати. «Пле -
м’я» довго проходитиме етап ре
петицій. Навіть на 11-хвилинній 
«Глухоті» їх було три – з повною 

викладкою, а сама зйом  ка три
вала один день, щоправда від 
ранку до заходу сонця. Звісно, 
буде сторіборд (послідовність ма
люнків, що унаочнюють розви
ток сюжету під час створення 
фільму. – Ред.), але це не більш 
ніж запасний варіант, до якого ти 
завжди можеш повернутися, 
якщо під час зйомок не вигадаєш 
чогось цікавішого. Я знімаю не 
мультик, тож мушу витягнути з 
актора потрібну емоцію.

У. Т.: Про глухонімих уже зні-
мали кінокартини і Валєрій То-
доровскій, і Роман Балаян, й 
інші. Але всі мали концепцію. 
Можеш пояснити, якою буде 
стрічка, де ніхто не говорить?

– Пропускаючи все загальне, 
скажу, що глядач не помітить 
відсутність слів. Це буде фільм-
пантоміма. Адже глухонімі «роз
мовляють» не тільки «паль
цями» – в них рухаються губи й 
тіло. Звісно, ми не завжди змо
жемо вловити із жестів точну 
фразу. Тому й мусять бути репе
тиції – ми віднайдемо опти
мальне співвідношення рухів і 
слів. Усе буде зрозуміло завдяки 
ситуаціям та універсальності іс
торії: наприклад, бійка на зад -
ньому дворі школи супроводжу
ватиметься вказівними знака  ми, 
куди бити заборонено, і це роби

«ПЛеМ’Я»

Режисер
МИРОСЛАВ СЛАБОШПИЦьКИй
Киянин, син письменника Михайла 
Слабошпицького. Закінчив Київсь -
кий національний університет теа-
тру, кіно і телебачення імені Івана 
Карпенка-Карого. Зняв чотири ко-
роткометражки, першу («Сторож») –  
1996 року, другу («Жах») – 2006-го. 
Третя («Діагноз») і четверта («Глу-
хота») були представлені в конкурсі 
Берлінале. Фільми об’їздили де-
сятки фестивалів. Працював на На-
ціональній кіностудії імені Олексан-
дра Довженка та на студії «Лен-
фильм» (Санкт-Петербург).

Сюжет
«Плем’я» є драматичною історією 
першого кохання глухонімого 
Сергія, який переходить в 11-й 
клас неблагонадійного інтернату 
для дітей із відповідними вадами. 
Водночас це історія ініціації під-
літка, перша вимога відстояти 
себе й зародження першої нена-
висті. Сюжет побудовано на сто-
сунках героя з однокласниками й 
дівчинкою Анею. У фабулі просте-
жуються паралелі зі стрічкою 
«Школа» Валєрії Ґай Ґєрманіки.

Бюджет
14,5 МЛН гРН
7 млн грн, тобто 50% загального 
кошторису, згідно із законом про 
кінематографію, виплатила дер-
жава. Другу половину покрива-
ють приватні інвестори. Сума зу-
мовлена використанням кіно-
плівки, кількістю знімальних змін, 
а також залученням відомого гол-
ландського оператора Ріхарда 
ван Оостергоута.

Актори
Наразі режисер точно планує залу-
чити на дві ролі Дмитра Сокола й 
Олександра Фомічева, які зніма-
лися в короткометражці «Глу-
хота». Третім затвердженим є про-
фесійний актор Василь Стьопкін, 
теж глухонімий. За плечима він 
має 30 років гри на сцені театру 
«Радуга», спеціальність – викла-
дач сурдоперекладу. Веде шкіль-
ний драматичний театр, профе-
сійно займається педагогікою в 
спецшколах для глухих дітей. Нині 
сфера його зацікавлень – розви-
ток української рухової мови.

тиме такий собі рефері. Тобто рух 
буде головним, фізичної дії – ба
гато. В артхаусі загалом мало 
слів. Згадаймо «Мед», який два 
роки тому отримав «Золотого 
ведмедя» Берлінале, або «Турин
ського коня» – Гран-прі Берлін
ського кінофестивалю 2011 року. 
В них найважливіше – це рух, а 
не слова, яких там майже немає.

У. Т.: Коли стрічку буде закін-
чено? і чи означає отримання 
грошей від фонду губерта 
Белса Роттердамського кіно-
фестивалю, що ти повинен 
представити її саме там?

– Це означає, що по закін
ченні творення я мушу надати 
чорнову версію фільму до фон  ду, 
і все. Просто мені треба перед 
ними звітувати. Також, до нього 
звертаються відбірники багатьох 
кінофорумів – і Венеції, і Ло
карно, і Канн, і Торонто, а це вже 
може бути вигідно мені. В поза
конкурсній програмі Роттер
дама «Спектр» я вже був, і фор
мально «Плем’я» можна пред
ставити тепер у конкурсі. Але 
Роттердамський кінофестиваль 
не є нашою метою. Ми тільки го
туємося до препродакшну, тому 
говорити про плани прем’єри – 
базікання. Це в нас так люблять 
робити: коли немає, про що ска
зати, а інформаційний привід 
потрібен, той чи той режисер 
або продюсер розповідає, що він 
відправив свій фільм на Берлі
нале, як і решта 20 тис. осіб. Це 
інфантилізм! Точно можу ска
зати: ми мусимо почати зйомки 
у вересні 2012 року в Києві, бо 
фільм починається з 1 вересня, 
лінійки й першого дзвоника 
останнього класу, продовжуємо 
взимку 2012–2013-го (нам потрі
бен сніг), і до літа 2013-го ро
бимо постпродакшн і друкуємо 
копію. Все. Більше рахувати ні
чого не варто. 
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«глибина»

Музей ідей
(Львів, вул. Валова, 18а)
Філософський проект Олени Шеп-
тицької має на меті донести до 
глядача космічне світло з таких 
глибин Всесвіту, які недосяжні ані 
людському оку, ані свідомості. Ви-
користані в роботах мисткині тех-
ніки запозичені з культури флю    - 
ороарту, що зародилася в 60-х ро-
ках XX століття. Сам термін «флю-
орисценція» означає природну 

властивість багатьох ор-
ганізмів, яка залишаєть-
ся явищем невідомим, 
адже процеси протіка-
ють на великих глиби-
нах. Таким чином, ін-
терактивна виставка від-
криє глядачам найпота-
ємніші куточки душі зем-
лі та душі людини. 

Paula&Karol

Мюзик-арт-клуб Respublika
(Одеса, пров. Шампанський, 2)
Варшавський гурт, який величають 
«супергероями Польщі» на аль-
тернативній сцені, знову завітає до 
України. Бенд привезе нові та ста-
рі мелодії, присмачені хорошим 
настроєм та позитивними емоція-
ми. Сильні голоси в супроводі на-
родних інструментів – це і є Пола 
та Кароль, спочатку дует, а тепер 
уже ціла сім’я польських музикан-
тів. Формація представ-
ляла Польщу на числен-
них фестивалях у Ні-
меччині, Нідерландах, 
Франції, США, Вели-
кій Британії та Ісландії. 
Їхня музика, як пише The 
Guardian, «може роз-
бити серце, але змінить 
його на краще». 

Анонси

Фільм «Залізна леді» 
програє майстерності 
однієї актриси

фесійної величі акторки. Прикрим і дивним 
після таких дифірамбів буде оцінка фільму, який, 
на жаль, програє майстерності однієї актриси. 
Чи фокус на головній жіночій ролі був запрогра
мований вже на етапі написання сценарію? Оче
видно, що Тетчер у фільмі про Тетчер є центром 
тяжіння, але парадокс у тому, що погляд від цен
тру особливо нікуди й відвести. Антураж життя 
героїні обмежений кількома кімнатами, групою 
парламентаріїв, донькою і незначною присут
ністю чоловіка (втім, у фантастичному виконанні 

С
правжній бенефіс Меріл Стріп, цілковита 
перемога актора над труднощами перевті
лення, людини над часом і жінки над по
няттям «стать»! Стріп грає так, що вже від 

початку робиться лячно: вона з усією силою магії 
кіно постає перед нами не актрисою в образі ге
роїні, а живою Маргарет, активною панянкою, ві
домою за неймовірним, першим в історії Великої 
Британії, головуванням жінки в Консервативній 
партії та політичною діяльністю в часи холодної 
війни. Поза сумнівом, грим тут важливий для 
віри в образ, але не в ньому річ: навіть немолоду 
Тетчер Меріл наділяє органічно людськими де
талями, як-от брови хаткою від здивування-
обурення надто великою ціною за пляшку мо
лока або міряння поглядом чоловіка, якого, роз
вертаючись, не побачила відразу. Це те, що ко
жен із нас робить автоматично, що не граєш, 
Стріп, певно, це «прожила». І враження від 
«життя» на екрані не минає до самого фіналу: 
молода героїня так само шалено переконлива, як 
і старенька. Тому всі «Оскари», «…глобуси», 
БАФТи та подібні «Золоті ведмеді» є законним і 
доречним визнанням точності втілення та про

9 березня, 20:00 13–31 березня9 березня, 19:00
«Воплі Відоплясова»

Міжнародний центр культури 
і мистецтв «Жовтневий»
(Київ, вул. інститутська, 1)
Український рок-бенд виступить у 
столиці, щоб у межах всеукраїн-
ського ювілейного турне потішити 
фанів не лише своєю присутністю, 
а й улюбленими піснями. «ВВ» 
обіцяють заспівати все: старе, 

нове і навіть більше – ком-
позиції, присвячені виключ-
но Києву. Музиканти також 
оберуть гімн міста, який ви-
конають разом із публікою. 
До цього часу гурт із про-
грамою «25 років на орбі-
ті» встиг побувати в Луць-
ку, де 29 лютого і стартував 
тур, Хмельницькому, Львові 
та Івано-Франківську. Кінце-
вим пунктом призначення 
27 квітня стане Тернопіль. 

Центр 
тяжіння

«залізна леді» 
(«the Iron 
Lady»).
У кінотеатрах 
України
з 1 березня

КіНО
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15 березня, 19:00
«Кармен»

Центр культури і мистецтв НАУ
(Київ, просп. Комарова, 1)
Танцювальне шоу Аїди Гомес 
«Кармен» дасть змогу україн-
ським глядачам відчути справ-
жній смак іспанського фламен-
ко. У постановці використано за-
кінчений сюжет, а не виконання 
окремих номерів. Балет на оригі-
нальну музику Жоржа Бізе зі спе-
ціально написаними до нього ме-
лодіями фламенко розповідає 

про вияви найсильні-
ших людських почуттів. 
Це перший візит відо-
мої іспанської балерини 
та її шоу-балету до Украї-
ни, що закінчиться в сто-
лиці. Перед тим артисти 
відвідають Донецьк, Лу-
ганськ, Харків, Дніпро-
петровськ та Одесу. 

10 березня, 20:0010 березня, 20:00

Джима Бродбента!). На відміну від «Ніксона» 
Олівера Стоуна «Залізна леді» Філліди Ллойд не 
епохальна стрічка, а мала б бути. 1980-ті – це 
дуже важливі роки для Європи, і негоже про них 
говорити лише побіжно. Бо в глядача з іншої 
планети чи з далекого майбутнього після пере
гляду фільму Ллойд може скластися враження, 
що Маргарет Тетчер – мешканка села, де є одна 
велика хатка з одним вікном у подвір’я.

Ярослав Підгора-Гвяздовський

A State Of trance 550

Міжнародний виставковий 
центр
(Київ, просп. Броварський, 15)
Початок весни обіцяє шанувальни-
кам трансу неабиякий подарунок: 
дійство від голландського діджея зі 
світовим ім’ям Арміна ван Бюрена 
A State of Trance 550 (ASOT). Це дво-
годинне радіошоу, яке крутять най-
кращі радіостанції світу. Його ауди-
торія – понад 15 млн людей. Кожен 
50-й випуск ASOT супроводжується 
світовим гастрольним тур-
не за участю ван Бюре-
на та відомих представни-
ків денс-індустрії (до укра-
їнської столиці з ним заві-
тає Маркус Шульц). Київ 
потрапив до списку лише 
шести міст-щасливичків, 
тому на шоу очікуються 
гості з сусідніх країн. 

Pianoбой

Arena Dance Club
(Київ, вул. Басейна, 2)
Магнетичне звучання голосу Дми-
тра Шурова і настроєві звуки його 
фортепіано зроблять один із вес-
няних «авітамінозних» вечо-
рів яскравим та повним незабут-
ніх вражень. Під час сольника ві-
домий рок-піаніст виконає пісні та 
хіти, за які його вже встигли полю-
бити: «Ведьма», «Этажи», «Кожу-
ра», «Мертвые звезды», «Простые 

вещи», «Вселенная» 
тощо. Побувавши сво-
го часу у складі «Оке-
ану Ельзи», Esthetic 
Education та гурту Зєм-
фіри, Шуров знайшов 
себе в сольній кар’єрі, 
за що шанувальни-
ки йому безмежно 
вдячні. 

Ришард Капусцінський. 
«Автопортрет репортера»
Книжка містить уривки з 48 інтерв’ю з усесвіт
ньо відомим польським репортером Ришардом 
Капусцінським, у котрих той ділиться думка
ми про свій фах, про надто розмаїтий світ, яким 
він і постає зазвичай перед журналістом, про 
суб’єктивність і деформації у змалюванні подій, 
про медіа в сучасному світі. Він дає відповідь на 
запитання, якими якостями має володіти люди
на, котра пише про сьогодення й намагається 
спіймати мить входу в майбутнє.

Філіп Лабро. «Ці люди...»
Французький письменник та журналіст творить 
яскраві портрети й розповідає про долі людей 
ХХІ століття: загадкових телевізійників, які ви
значають русло думок у суспільстві, сильних дру
жин слабких чоловіків, дівчат, які в дитинстві на
терпілися лиха, але врешті зуміють стати щасли
вими. Всі персонажі вимушені давати раду своїм 
комплексам та самотності: дехто робить це кра
ще, дехто гірше. Авторові вдалось уникнути ша
блонності, тож хоч його герої й вигадані, водно
час вони дуже реальні.

Кондоліза Райс. «Незвичайні звичайні 
люди. Сімейні мемуари»
Колишній держсекретар США, непересічна осо
бистість американської політики щиро і зворуш
ливо розповідає свою родинну історію, згадую
чи власне становлення від самого малечку аж до 
роботи в Білому домі. Батьки Кондолізи понад 
усе дбали про освіту дитини. Тож це їхня заслу
га, що, попри вкрай нерівні шанси, дочка зумі
ла досягти висот. Природно, авторка торкається 
й дражливої теми расових взаємин.

КНИЖКИ
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що змусило людей май
 же 3,5 тис. років тому 
прийти сюди, в цей 
суворий край? Про що 

вони думали, карбуючи на вкри
тому патиною камінні свої пе
трогліфи? Сюди через Казах
стан, Узбекистан, Таджикистан і 
Афганістан дісталися давні арій
 ці. Залишивши свої затишні й 
багаті долини, де розвивалися 
події Рамаяни й Махабхарати, 
вони шукали щось у похмурих і 
майже непрохідних горах.

іСТОРіЯ ПіД ПАТИНОЮ
Ладакх – надзвичайно коло
ритна «країна в країні». Мапа 

Автор: 
Анастасія 

Мельниченко

Фото автора

каже, що це все той самий ін
дійський штат Джамму і Каш
мір, але в якийсь момент на 
дорозі Шрінагар – Ле мусуль
манські будинки, закриті глу
хими огорожами, поступа
ються світлим буддійським 
ступам. Цей край називають 
Малий Тибет, і за своєю куль
турною традицією та історією 
він нічим не поступається «ве
ликому». Тутешні люди не 
сповідують буддизму, а є буд
дистами за своєю суттю. Вони 
світлі, легкі, позитивні. Їхня 
культура строката й багата, 
тут можна відшукати відго
мони кочової цивілізації, яка 

подарувала світу колесо й без
ліч міфів та легенд. Десь поруч 
мають бути давні караванні 
шляхи, менгіри, священні пе
чери…

Проте не все так просто.  
Як радикальна мусульманська 
культура, котра впливає на ре
гіон від ХІІІ століття, так і то
лерантний буддизм практично 
не лишили живого місця на 
тілі попередньої історії. Скла
дається враження, що в про
стого ладакхця взагалі немає 
поняття про існування життя 
до часів Будди. Ми майже втра
тили надію побачити петро
гліфи, аж раптом потрапили в 

іще до народження Будди
В індійському Ладакху стародавня історія живе у народності дрокпа
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щО ДИВИТИСЯ

Приїжджати в Ладакх треба мінімум 
на два тижні, чітко уявляючи «про-
граму». Пошук історичних пам’яток – 
лише маленька часточка того, що 
можна робити в Малому Тибеті. 
Сюди навідуються заради трекінгу в 
горах, курсів йоги чи медитації, від-
відин буддійських монастирів та лек-
цій Далай-лами (які він дає щороку в 
серпні). Можна просто милуватися 
незвичною природою, поїхавши в 
долину Нубра чи на славнозвісні Гі-
малайські озера, такі як Тцо-Морірі. 
Пам’ятайте: Ладакх –район високо-
гірний. Тут є найбільша у світі автодо-
рога, прокладена через перевал 
Кардонг-ла на висоті 5600 м! Тож 
про всяк випадок заздалегідь почи-
тайте про гірську хворобу.

замок Ле, де проходила істо
рична виставка. І саме в тій 
експозиції поталанило відшу
кати їхню мапу.

Вона дуже приблизна, та й 
часу обмаль, проте ми сідаємо 
на мотоцикл і мчимо гірськими 
серпантинами вздовж Інду. Пер-
 ша зустріч із пет рогліфами – 
огороджений «парк» за селом 
Кару, куди звезли писані камені. 
Ці кругляки буквально ряту
вали від вибухівки, адже дуже 
багато брил із петрогліфами 
були розбиті задля будівельних 
матеріалів. Ті поодинокі, що збе
реглися, показують надзвичайні 
сцени полювання, оленів та кіз, 
собак, людей, жуків...

ТИБеТЦі з БЛАКИТНИМИ 
ОЧИМА
Історія збереглася тут не тільки 
в камінні. До сьогодні дійшов і 
«живий» спогад про аріїв, адже 
з погляду деяких антропологів 
одна з генетично найчистіших 
індоєвропейських популяцій 
жи   ве у Ладакху в так званій 
зоні Баталік (для туристів від
крито лише три села: Дха, Бема 
й Хану) на кордоні з Пакиста
ном. Ці люди, яких називають 
дрокпа або брокпа (з тибетсь -
кої – «кочівник»), мають кар -
диналь  но інші зовнішність, мо -
ву та фольклор, ніж монголо
їдні ти  бетці-ладакхці. Дрокпа 
належать до так званих дардів – 
народів індоіранського похо
дження, котрі дивом зберегли 
свою ідентичність. Їхня мова 
найбільше законсервувала в 
собі елементів «бореальної пра
мови», з якої багато століть то-
му виокремилися всі сучасні ін
доєвропейські мовні групи.

Нині цих арійців можна зу
стріти на базарі в Ле, де вони 
продають лущені абрикосові кіс
точки та зелень, а ще якісь ру
котвори. Їх одразу видно по 
яскравому етнічному одягу, ве
ликій кількості срібних прикрас, 
оздоблених коралами й бірю
зою, а також високих головних 
уборах, сплетених зі штучних 
квітів. Але більше по тому, що 
вони світлоокі й часом світлово
лосі. Прошу в однієї з жінок до
зволу сфотографувати її, але 
вона відмовляється й відверта
ється. Дрокпа вірять у магічну 
силу фотоапарата, здатного «за
бирати душу».

Арійський Ладакх прогля
дає крізь тисячолітні наша -
рування буддизму. Він є сві-   
том, де історія перемелюється 
на звалища каменів, де руїни – 
це просто «старий будинок», і 
не важливо, що в якомусь 
XVII столітті там була резиден
ція величних князів. Просто на 
таких давніх палацах ліплять 
нові халупи, роблять стійла для 
кіз та сараї... Старовинні фрески 
замазують штукатуркою, якщо 
тільки вони не мають стосунку 
до буддизму. Археологічних му
зеїв як таких не існує, а в кіль
кох зібраннях від монастирів 
око «тішать» непрофесійні під
писи до експонатів на кшталт 
«лук зі стрілами», «кам’яний 
посуд» чи «давня рушниця». 
Картографування місцевих пе
трогліфів здійснив ентузіаст-
поліцейський, автором книжки 
про індоєвропейську міграцію 
«The Vedic People» став фізик. 
Науку творять ентузіасти, доки 
науковці зайняті якимись важ
ливішими справами. 

Міжнародні теле-
фонні розмови  

у Індії              
за допомогою  
ТревелСімки:  

вихідний тариф –

$0,99/хв,
вхідний – 

$0,00/хв  
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ЯК ДіСТАТИСЯ

Переліт із Києва до Делі коштує від 4850 грн (прямий рейс «АероСвіту») або від 4445 грн. 
(рейс AirArabia з пересадкою в Шарджі). Квитки на літак зі столиці Індії до Шрінагара й на-
зад – від 800 грн (авіакомпанія GoАir). У столиці Ладакху, Ле, також є аеропорт, але меш-
канцям рівнин не рекомендують відразу опинятися на висоті 3500 м. Краще добирати  ся 
землею, поступово звикаючи до висоти. У Шрінагарі можна знайти автобус, який прямує до 
Ле (65 грн в один бік), або ж сторгуватися за подорож джипом. Приготуйтеся до тривалої, 
18-годинної дороги гірськими серпантинами. Для подорожі до Ладакху вам потрібна індій-
ська віза, а ще спеціальні дозволи на відвідини особливих зон. Їх вам оформлять у будь-якій 
туристичній конторі в Ле за 17 грн.

щО СКУШТУВАТИ

Ладакх, на відміну від решти Індії, не 
такий зациклений на вегетаріанській 
кухні. Однак зверніть увагу на умови, 
у яких продають м’ясо на базарах, і 
подумайте, чи хочете ви його їсти. 
«Фішка» місцевого раціону – момо. 
Це «вареники» з дуже прозорого ри-
сового тіста, що мають найрізнома-
нітнішу начинку. Наш вибір – сир зі 
шпинатом! Подивіться, що їдять міс-
цеві, й замовляйте собі. Відомий на 
весь світ тибетський чай тсампа, при-
готований із додаванням борошна 
крупного помолу й жиру яка, – кулі-
нарний хардкор, але «для галочки» 
спробувати можна.

щО зНАДОБИТьСЯ

Ладакх недарма називають Малим Тибетом. Тут долини 
лежать на висоті понад 3 тис. м, а гори сягають понад 
7 тис. (дві вершини Нун і Кун). Такі суворі умови наклали 
свій відбиток на клімат і туризм, тож, збираючись у по-
їздку, подбайте про таке:
– окуляри-«полароїди». Це захист від вітру, пилу й 
сонця;
– зволожувальний крем. Клімат дуже сухий, тому об-
личчя та губи починають тріскатись і вкриватися кіркою;
– повний комплект теплого одягу. Перепади темпера-
тури відчутні навіть удень у межах сонця й тіні, а зі смер-
канням ртутний стовпчик узагалі різко падає;
– купіть путівник на місці. Бажано, написаний 
ентузіастом-краєзнавцем;
– не розраховуйте відстаней, виходячи з «рівнинного» 
досвіду: 100 км для рівнини – це година їзди, а в Ла-
дакху – день виснажливої дороги;
– правильне взуття – трекінгові черевики, навіть якщо 
ви не плануєте здійснювати вилазки в гори;
– умієте водити мотоцикл – орендуйте! Ви не залежати-
мете від людського чинника й вільно розпоряджатиме-
теся своїм часом. Крім того, це дешевше, ніж їздити 
джипами й таксі. Треба лише купити мапу й стежити за 
рівнем пального!
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ЛАДАКХСьКі МОНАСТИРі

Оглянути всі обителі Ладакху практично неможливо. 
Але є кілька найвідоміших, які відвідати варто. Вони 
містяться на відрізку шляху Шрінагар – Ле: Алчі, Лама-
юру й Різонг.
Алчі – приблизно 70 км від Ле, дещо осторонь основ -
ної дороги. Він унікальний із кількох причин. По-
перше, його збудовано в селі на березі річки, а не на 
скелі, як решту. Саме «захованість» серед звичайних 
будинків і врятувала обитель від руйнування завойов-
никами та противниками вчення Гаутами. По-друге, 
Алчі є унікальним зразком індійського буддизму, що 
перестав нині існувати як явище. Усі розписи, а також 
архітектура відрізняються від «тибетського» стилю ре-
шти монастирів. Тут усе, навіть спосіб викладання ба-
лок на стелі, запозичене з Кашміру.
Ламаюру – 120 км від Ле. Ця обитель жива й цікава, тут 
є стародавня бібліотека з дуже архаїчними зібраннями 
Тріпітаки та письмовими свідченнями про перебування 
в Ладакху Христа. Монастирем дозволено вільно хо-
дити, бути присутнім на читаннях у залі зібрань.
Різонг – майже 60 км від Ле, сюди треба піднятися 
вузькою ущелиною. Монастир дуже величний і гарний. 
Тут можна безкоштовно заночувати, монахи пригос-
тять вас простою їжею. Проте жінкам вхід на територію 
обителі після 19:00 заборонено, тож ночувати дове-
деться в «гостьових кімнатах» поза нею.

МеНТАЛіТеТ

Ладакхці сповнені спокою і само-
поваги. Відкриті до спілкування, 
але ненав’язливі. Готові довіряти і 
вселяють довіру. У місцевих жінок 
високий статус, багато з них мають 
власний дрібний бізнес. Це своє-
рідний відгомін тибетської поліан-
дрії, яка проіснувала тут до першої 
третини ХХ століття.

ТАДЖИКИСТАН

Азад
Кашмір

Демчок

Аксай Чин

АФГАНІСТАН

ПАКИСТАН

ПІВНІЧНІ

РАЙОНИ

ІНДІЯ

ЛАДАКХ

Сіачен
Шаксґам

Кашмір

КИТАЙ

Джамму

Межі історичного Кашміру
Під контролем Пакистану
Під контролем Китаю
Під контролем Інд� 

ДОРОгИ

Перше правило ладакхської до-
роги – пильнувати, аби ти не збив 
нікого й ніхто тебе. Друге – сигна-
лити вдень і блимати вночі під час 
кожного маневру. Поворотниками 
та дзеркалами водії не користу-
ються (відкручують або склада-
ють), хоча знайти й орендувати 
транспортний засіб із дзеркалами, 
у принципі, реально.
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П
окоління «бебі-бумерів» 
(людей, народжених між 
1946 і 1964 роками) пере
жило страшенне розча

рування. Вони виросли з вірою 
в те, що колись літатимуть на 
роботу власними аеромобіля-
 ми, а натомість усе ще змушені 
нидіти в транспортних заторах. 
Минуло вже понад століття 
після першого польоту братів 
Райтів, а приватна авіація за
лишається нездійсненною мрі-
 єю. Проте останнім часом спо
стерігаються деякі ознаки про
гресу в цій галузі, завдяки про
риву в технології та змінам у 
законодавстві. На стадії роз
робки – майже півтора десятка 
летючих автомобілів. Компанія 
Terrafugia з міста Вобурна, штат 
Массачусетс, незабаром запус
тить у виробництво першу ко
мерційну модель Transition.

Transition було б краще на
звати не летючим автомобілем, 
а дорожнім літаком. По суті, це 
невеличкий літачок вартістю  
$279 тис., спеціально сконстру
йований, щоб їздити автошля
хами, не порушуючи правил 
дорожнього руху. Натискаємо 

кнопку – і крила складаються, 
що дає змогу пілотові їхати в 
ньому, як у машині. Він навіть і 
працює на бензині, із запасом 
дальності в 600 миль (966 км) на 
дорозі або 400 миль (644 км) у 
повітрі. Замовлено близько со
тні таких апаратів, і перший 
повинен зійти з конвеєра вже 
цього року. З формальної точки 
зору Transition було створено 
завдяки доступності сучасних 
двигунів, композитних матеріа
лів та комп’ютеризованих сис
тем авіоніки. А ще йому пощас
тило: 2004 року Федеральне 
управління цивільної авіації 
США (FAA) запровадило катего
рію легких спортивних літаків 
(LSA).

Почасти цю категорію було 
створено з метою заповнити 
прогалини в класифікації дріб
них літаків. Але для її запрова
дження були й інші причини, 
каже Карл Дітріх, співзасновник 
і генеральний директор компа
нії Terrafugia: стимулювати ін
новації і полегшити отримання 
ліцензії пілота. Одним із за
вдань FAA є сприяння авіації, 
але здобуття дозволу – справа 

нелегка й дуже довга. Звісно, 
безпека понад усе, але теоре
тично цю процедуру можна було 
б полегшити для тих, хто хоче 
користуватися літаком прості
шого класу.

Труднощі процесу сертифіка
ції не сприяли бажанню констру
ювати маленькі й прості в екс
плуатації аероплани. Як наслі
док, стверджує Дітріх, «маємо се
редній вік літака понад 40 ро
ків». Легку спортивну категорію 
якраз і було введено заради спри
яння розвитку таких літальних 
апаратів. Сертифікація для них 
простіша, і відколи з’явився цей 
різновид, у галузі спостеріга
ється інноваційний бум. На ри
нок вийшли більш ніж 120 мо
делей невеликих літаків.

Апаратові, який легше сер
тифікувати і яким легше керу
вати, не конче бути менш без
печним. Якщо раніше пілот му
сив уміти визначати свої коор
динати за допомогою наземних 
радіомаяків, тепер це роблять 
портативні GPS-навігатори й 
альтиметри. «Нині є готові сис
теми, які мають ті самі функції, 
що й бортові системи авіалай

що сталося з летючим авто?
Уже завтра літати буде так само легко й доступно, як і їздити 
автотрасами. Але виникає запитання: що робити з поганими водіями?
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нера», – каже Дітріх. У резуль
таті, хоча й залишаються обме
ження стосовно польотів у ніч
ний час чи за несприятливих 
погодних умов, ліцензію на ке
рування літаками категорії LSA 
можна отримати, налітавши 
лише 20 год. Багато хто мусить 
відкатати більше за кермом, 
щоб здобути права водія.

Модель Transition розрахо
вана на тих пілотів, які хочуть 
самі їхати в аеропорт і подоро
жувати далі, не пересідаючи з 
авта в літак. Або приземлитись 
у віддаленому аеропорту й не 
застрягнути там через відсут
ність машини. Як видно з на
зви, її планували як проміжний 
продукт (Transition англійською 
означає «перехідний етап». – 
Ред.), крок на шляху до справ
жніх небесних автомобілів, здат  -
них злітати й сідати майже 
скрізь. Для таких літаків будуть 
потрібні ефективніші двигуни й 
кращі системи контролю, вва
жає Роб Булаґа, президент Trek 
Aerospace, іще однієї компанії з 
міста Фолсом у штаті Каліфор
нія, що розробляє летючий ав
томобіль.

Trek використовує концепцію 
«особистого повітряного тран
спортного засобу», розробленого 
спочатку для DARPA (Управ
ління перспективних дослідних 
програм у галузі оборони) з ме
тою створення цивільного тран
спортного засобу. Двомісна мо
дель під назвою Tyrannos осна
щена гвинтами в обтічних кіль
цях, що приводяться в рух бензи
новими двигунами й здатні та
кож працювати від електродви
гунів та батарей. Хоча такі апа
рати можна було виробляти вже 
не один десяток років, літати на 
них дуже важко. «Це елемен
тарна фізика, – каже Булаґа. – 
Будь-який літак із вертикальним 
зльотом і посадкою нестійкий». 
Щоб на ньому мандру    вати в пові
трі, потрібні комп’ютери для по
всякчасної корекції стійкості. 
Без них навіть зависати над зем
лею – те саме, що балансувати на 
надувному пляжному м’ячі, каже 
бізнесмен.

Із цим погоджується Кріс 
Меллой. Зараз він установлює 
нову комп’ютеризовану сис
тему контролю на свій Hover-
bike – літальний апарат, на ко
трому можна їхати як на мото
циклі. Але замість переднього 
й заднього колеса він має 

гвинти в обтічних кільцях. 
«Спочатку я хотів, щоб рівно
вагу можна було утримувати за 
рахунок зміни положення тіла 
водія, як це роблять мотоци
клісти», – розповів Меллой. 
Але згодом цей проект дове
лося переінакшити. Поки що і 
Trek Aerospace, і Кріс Меллой 
проводили тільки пробні по
льоти на корді. Проте вони вва
жають, що зможуть запустити 
свої літальні апарати у вироб
ництво вже найближчими ро
ками. «Я справді переконаний, 
що через кілька років у нас 
буде справжній летючий авто
мобіль», – каже Булаґа.

Може, й так, але для кого, 
дозвольте уточнити? Ні Бу
лаґа, ні Меллой не горять ба
жанням випускати аеромобілі 

для широкого загалу. «Біль
шість людей не здатні навіть 
правильно припаркувати своє 
авто. Тому я не уявляю собі се
редньостатистичного автолю
бителя на аеромобілі, який не 
ризикував би розбитися», – 
каже Меллой. Його Hoverbike 
вартістю $50 тис. плановано 
як дешеву альтернативу верто
льотам для нагляду за худо
бою на пасовищах. Булаґа ціл
ком погоджується: «Не хочу, 
щоб цей апарат був доступний 
усім, бо вже бачив, як усі во
дять машини».

Крім того, будь-яке невдале 
керування в повітрі буде наба
гато небезпечнішим, адже лі
тальні апарати важчі й склад
ніші в цьому сенсі, ніж автомо
білі, каже Кен Ґудріч, інже-   
нер-науковець дослідного цен
тру НАСА в місті Гемптоні, штат 
Вірджинія: «В автомобіля спів
відношення між поворотом кер-
 ма й поворотом самої машини 
становить один до одного. У лі
таку, якщо зробити один порух 
штурвалом, траєкторія польоту 
змінюється в усіх трьох напрям
ках».

Але Ґудріч вважає, що цю 
проблему можна вирішити. 
Він працює над розробкою 
систем контролю літака, які 
повинні зробити керування 
легшим і безпечнішим. По 
суті, вони мають забезпечити 
його як автономне, коли пілот 
лише задає команду. «Автома
тика розшифровує накази зі 
штурвала на рівні поведінки. 
Це наше перспективне ба
чення», – каже він. Задум про
екту – дозволити якомога біль -
шій кількості людей стати пі
лотами. У Європі такий проект 
під назвою myCopter стартував 
торік. Його мета – розробити 
напівавтономний літальний 
апарат для широкого вжитку. 
Якщо Федеральне управління 
цивільної авіації США посла
бить вимоги до ліцензування, 
а вартість і надійність сенсо
рів та систем управління буде 
оптимізовано, то, на думку Ґу
дріча, всі необхідні складові 
для летючого автомобіля на
решті з’являться. 
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СВіТ У КИШеНі
Хтось із класиків казав, що 
книжка – найкращий супутник 
людини в дорозі. Нічого поді
бного. Кожна книжка – це дорога 
і є. В кишені моєї куртки, напри
клад, уже два місяці їздить тов
стенький історичний роман. Ос-
кільки англійською читаю по
вільно, та й робити те доводиться 
здебільшого в метро, по годині 
на добу, то я тільки наближаюсь 
до завершення. І скажу вам, що, 
як і кожна хороша книжка, ця 
являє собою непростий шлях. 
Десь рівний, десь звивистий, десь 
і під гору. Проте які краєвиди 
трапляються!.. Позавчора вирі
шив на кілька днів отаборитися 
перед останнім поворотом. При
ємно зробити паузу, пригадати 
пройдене й спробувати здогада
тися, що ж воно там буде напри
кінці. Хоча це якраз зрозуміло: 
розпочнеться інша дорога. 

ТеОРіЯ зМОВИ
«За цим хтось стоїть!..» – най-
ефективніше гасло для виправ
дання власної пасивності. За 
цією таємничою фразою можна 
заховати все що завгодно: брак 
інформації, лінь і необізнаність. 
А можна і прикритися нею від 
незручної правди. Бо з доказо
вою базою в таких випадках не 
дуже, і на виході маємо щось на 
кшталт американських валян
ків. Не йдеш на мітинг, бо за ним 
«хтось стоїть», ігноруєш вибори 
з тих самих міркувань, уникаєш 
будь-якої громадської актив
ності, бо знаєш, що все це «не 
просто так». А потім заходиш у 
соцмережу і криєш останніми 
словами «злочинну владу», «не
долугу опозицію» – плекаєш 
свої незалежні погляди й ті
шишся з того, що за спиною 
твого офісного стільця ніхто не 
стоїть. Поки що.  

ЧеКАЄМО ВАРВАРіВ?
Єгипет і Греція, Андалузія, Бу
хара та Рим… Люблю подорожу
вати за кордоном. Друзі ж роз
повідали про свою відразу до 
означених місць. У суперечці все 
прояснилося. Просто я в ман
дрівках спілкуюся з культурами, 
що далекі від теперішніх меш
канців, а лише дають їм змогу 
заробити на життя. Сучасні 
єгиптяни й цивілізація Давньо-
 го Єгипту не одне й те саме. Не 
всі римляни знають біографію 
Марка Аврелія, не всі бухарці 
цитують Омара Хайяма. Мабуть, 
ми теж далекі від Київської Русі. 
Ні, українці до неї набагато 
ближчі, ніж єгиптяни до будів
ників пірамід. Однак загально
культурний рівень сучасної ци
вілізації, до якої належить Укра
їна, не видається високим. Чи не 
добігає нинішня цивілізація 
кінця?.. 

Андрій  
Лаврик

ТеЛеВізійНИй НОКДАУН
Рідко вмикаю телевізор, а 
тому невчасно сплачую за ка
бельне ТБ. І ось: недільна ніч, 
бій Кличка з Мормеком. Беру 
пульт і з’ясовую, що… підступ
ний провайдер вимкнув сиг
нал іще до початку зустрічі. 
Шукаю порятунку в інтер
неті. Там мені пропонують 
скористатися одним із кана
лів SopCast-трансляції дво
бою. Хтось із добрих «юзерів» 
приєднав свій телевізор до 
комп’ютера, щоб усі обділені 
телебаченням не пропустили 
поєдинок. Дивно, що сам теле
канал не пропонує SopCast (а 
це не дорожче, ніж 50 грн на 
10 тис. абонентів), хоча, мож
ливо, мільйони розпорошу
ються на частоти, дороге об
ладнання… Нічого не вдієш – 
у багатих свої примхи. 

ПРО «ВАНЮ з ТАйВАНЮ»
«Екзотика» столичного метро – 
не лише заряд настрою на цілий 
день та забруднене взуття, а й 
торгаші з унікальними (на їхню 
думку) новинками. Як не «диво-
засоби» для виведення плям, то 
файли для сторінок паспорта чи 
календарі на (!) 2015 рік. Днями 
рекламували якогось «Ваню з 
Тайваню». Зізнаюся, озирну
лась: гумова іграшка, кольоро
вий невеликий за розмірами чо
ловічок, близько 7 см завдов-
жки, вартістю 5 грн… Продавець 
перекидав «ваню» з одного 
вік на вагону на інше, аби проде
монструвати, як той чіпляється 
за скло і сповзає в такт руху по
тяга. Вигляд мало це доволі ку
медний і, здалося, зацікавило б 
дітвору. Але що наштовхнуло 
виробників диво-цяцьки дати їй 
таку назву?.. 

ЯКОСь СИМВОЛіЧНО
Цього року потрапив до кіно
театру в Індії. Перед сеансом 
боллівудської романтичної ко
медії на екрані несподівано 
з’явилося зображення держав
ного прапора й зазвучав гімн 
країни. Усі глядачі (і ми з дру
жиною разом із ними) встали 
й не сідали, поки гімн не за
кінчився. Торік у схожій ситу
ації опинилися на концерті в 
Шрі-Ланці, а ще раніше – в Та
їланді перед початком вистави 
у традиційному ляльковому 
театрі. В усіх трьох країнах нас 
вражав патріотизм місцевого 
населення, незалежно від 
майнового стану. В Україні, на 
жаль, нагода почути гімн ви
падає нечасто. Може, це одна з 
причин байдужості людей до 
власної держави?..  

Дмитро  
губенко
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