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В
имикати раз на рік світло на одну годину і таким чином бодай символічно 
заощадити енергоресурси – австралійська традиція, що швидко стала сві-
товою. 2012-го до ініціативи приєдналися 147 країн. До неї долучаються всі 
екологічно свідомі громадяни, особливо ті, хто вважає глобальне поте-

пління реальною загрозою. Акція «година Землі», що відбувається кожної остан-
ньої суботи березня, має на меті не лише закликати простих громадян до ощадли-
вого споживання, а й звернутися до урядів, від яких екологи чекають нової кліма-
тичної угоди (торік така ініціатива не була реалізована), а також до бізнесу, який 
сьогодні завдає чималої шкоди довкіллю. 
Експерти називають шість «больових точок» планети, які можуть призвести до 
незворотних катастрофічних наслідків: танення арктичних льодовиків, вирубу-
вання лісів Амазонії, збільшення пустелі Сахара, Південна Азія (регіони вразливі 
до мусонів), зміна напрямку Гольфстріму та поклади метану у Світовому океані.

Фото: АР

фото тижня|НА чАСі
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Тиждень 
в історії

Народився Дмитро 
Дорошенко, 
український політик, 
історик, публіцист, 
літературознавець

США офіційно 
вступили в 
Першу світову 
війну

Створення на території 
Східної Пруссії Кенігсбер -
зької області Російської 
РФСР (нині Калінінград -
ська область РФ)

6 квітня 1917 року 7 квітня 1946 року 8 квітня 1882 року

З
а українською традицією влада ділить при
бутки, а опозиція об’єднує зусилля. Це 
мож  на робити нескінченно. 
Опозиціонери намагаються випроміню

вати оптимізм. 30 березня в Києві скромно, без 
фанфар і навіть анонсу відбувся з’їзд партії 
«Батьківщина», на якому мало розглядатися пи
тання про об’єднання соратників ув’язненої 
Юлії Тимошенко з «Фронтом змін» вільного Ар
сенія Яценюка. «Ми підемо до перемоги єдиним 
фронтом заради змін!», – заявив із трибуни сам 
Яценюк. Але жодних негайних рішень зібрання 
так і не схвалило.
Відомо, що Яценюк сподівається очолити єдиний 
список двох найпопулярніших опозиційних сил. 
За це він ладний поступитися більшістю місць у 

ньому «Батьківщині» (обговорюється співвідно
шення 55% на 45%). Водночас незрозуміло, чи на
полягає перший заступник Тимошенко і фактич
ний керівник БЮТ-Б Олександр Турчинов на 
тому, щоби спочатку подати до Центвиборчкому 
список на чолі з Тимошенко. І віддати чільне 
місце другому номеру – Яценюку – лише після пе
редбачуваної відмови ЦВК (адже громадяни з не
погашеною судимістю балотуватись права не ма
ють). Поза всяким сумнівом, це був би гучний 
піар-хід, однак він тягне за собою цілий караван 
процедурних ускладнень. І не викликає надмір
ного захвату в Арсенія Петровича.
Зрештою, тимошенківці затвердили у своїй резо
люції пропозицію Яценюка (заздалегідь узго
джену з Турчиновим) сформувати єдиний список 

У кількох країнах Європи, а 
також у Росії та Казахстані 
відбулися акції протесту проти 
вбивства тварин в Україні 

Жертва миколаївських 
ґвалтівників Оксана 
Макар померла в 
лікарні

СБУ оголосила 
про викриття 
ваххабітського 
угруповання в 
Одесі

29 березня 30 березня 31 березня

«…там три гетьмани»

Автор: 
Олександр 
Михельсон

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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Британський лайнер 
«Титанік» вийшов із 
порту Саутгемптон у 
своє перше й останнє 
плавання

У Львові засновано 
спортивну організацію 
«Пласт»

Верховна Рада 
прийняла 
постанову про 
без’ядерний 
статус України

9 квітня 1992 року 10 квітня 1912 року 11 квітня 1945 року 12 квітня 1912 року

Радянська влада 
заарештувала 
митрополита Йосипа 
Сліпого та вищий 
єпископат УГКЦ

протягом трьох тижнів. Для цього нинішній ХІ 
з’їзд вирішили не закривати, а натомість оголо
сити в ньому перерву. У квітні ж опозиціонери 
сподіваються завершити й угоду щодо спільного 
висунення кандидатів в округах. Водночас вза
ємна довіра між опозиціонерами кульгає на оби
дві ноги. «Та у «Фронту змін» вся Донецька й Лу
ганська організації повністю куплені Регіо
нами!», – спересердя заявив Тижню один із де
путатів від БЮТ, котрому в потенційному єди
ному списку може забракнути прохідного місця. 
Своєю чергою, Яценюк наполягає на тому, що 
об’єднана опозиція має беззастережно підтри
мати на найближчих виборах мера Києва Віталія 
Кличка. Турчинов щодо цього має іншу думку: 
підтримка виключно в обмін на влиття Кличка 
та його партії «УДАР» в «об’єднану опозицію» 
напередодні парламентських перегонів. Однак за 
кілька днів Кличко публічно відкинув цю ідею, 
пославшись на те, що, за його даними, за спіль
ний список «УДАР», БЮТ і «Фронту змін» готові 
проголосувати (мовляв, про це свідчать соціоло
гічні опитування) менше громадян, ніж за кожну 
з цих партій загалом, якщо вони йтимуть окремо. 
Показово, що ніхто ні в БЮТ, ні у «Фронті» вже й 
не згадує публічно про «Свободу» Олега Тягни
бока, яка твердо розраховує на радикальний 
електорат. Принаймні щоб провести до Ради 
кількох мажоритарників за округами в західних 
областях. Чи обійдеться в цих округах без взає
мопоборення опозиції – питання риторичне.
Варто принагідно зауважити, що той самий 
«УДАР» запропонував цікаву схему: укласти до 
виборів угоду про об’єднання, що відбудеться 
після голосування. Мовляв, присягаймося, друзі, 
бути в новому парламенті разом – хоч у біль
шості, хоч у меншості. Цілком європейська ідея, 
лишень вітчизняна практика зрадництва політи
ками будь-яких угод залишає її в теорії.
Тож справа «перемоги над режимом» опиняється 
у традиційному глухому куті: опозиціонери самі 
переконали суспільство, що можуть перемогти 
лише разом, натомість самі переймаються не так 
обладнанням «спільних вогневих позицій», як 
тим, хто які погони носитиме. Однак водночас 
оминають увагою той факт, що в разі, якщо вони 
дадуть режимові шанс зцементуватися за резуль
татами найближчих виборів, то всі потраплять в 
однаково безнадійні ситуації. Зрештою, з чимось 
на кшталт 2010 року вони вже стикалися...

Хорошковський: 
піаром по Заходу
Перший віце-прем’єр, який, схоже, нині є головним в уряді «по захід
ному напрямку» (принаймні поки Петро Порошенко входить у курс 
справ), активно взявся за поставлені перед ним завдання: переконати 
Захід у незворотності реформ в Україні, а відтак поновити співпрацю з 
міжнародними кредиторами. В інтерв’ю The Wall Street Journal Валерій 
Хорошковський, зокрема, визнав необхідність підвищувати ціни на газ 
для населення з 2013 року, а відтак сподіва
ється, що новий транш від МВФ Україна 
зможе отримати після жовтневих виборів. 
А в Лондоні йому вдалося потрапити до 
Chatham House, одного з найважливіших 
аналітичних центрів світу, що вивчають 
міжнародні відносини. Британським екс
пертам намагався презентувати прива
бливу картинку про Україну, натомість по
чув від англійців вельми неприємні запи
тання, на які в нього не знайшлося аргу
ментованих відповідей. Зокрема, на запи
тання, чому провладна більшість не вдоско
налить «погані закони», за якими було за
суджено Тимошенко, заявив, що більшість 
не така вже й надійна, бо «комуністи не за
вжди голосують так, як їх просять». Також 
не спромігся пояснити, у який саме спосіб 
Україна диверсифікуватиме енергопоста
чання і що буде з ГТС.  

В Окленді (США) 
під час нападу на 
християнський 
коледж загинуло 
семеро осіб

Встановлено  
новий розмір 
мінімальної зар   -
плати в Украї-
ні – 1094 грн

Росія та Україна 
припинили «сирну 
війну». Наша країна 
відновлює експорт цього 
продукту до РФ  

1 квітня 2 квітня 3 квітня
Президент Сербії 
Борис Тадич подав 
у відставку

4 квітня

Щербань-молодший згадав 
те, що треба
Депутат Донецької облради Руслан Щербань передав Генп
рокуратурі документи про можливу причетність Юлії Тимо
шенко та колишнього прем’єр-міністра Павла Лазаренка до 
вбивства його батька, Євгена Щербаня, в 1996 році. Принай
мні про це заявив сам пред’явник доказів. Водночас він не ска
зав, про які саме папери йдеться. Крім того, народний обра
нець оприлюднив лист до посла США Джона Теффта, в якому 
заявляє, що особисто чув від Лазаренка й Тимошенко вимоги 
до Щербаня-старшого «поступитися бізнесом». Натомість іще 
2003 року, під час суду над убивцями батька, син заявляв, що 
той на момент загибелі жодного бізнесу не вів, і причина «не
порозумінь» із Лазаренком йому не відома. ф
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Думкою багатіти
The Economist опублікував останнє дослідження 
European Social Survey Round, яке відображає 
ставлення людей у різних країнах до багатства. 
Результати опитування засвідчили, що найбільш 
зацикленими на матеріальних цінностях 
виявилися росіяни (поширення ідей про 
високодуховний «Русскій мір» і споживацький 
Захід таки не спрацьовує), ізраїльтяни й українці. 
Натомість найменше прагнуть багатства мешканці 
скандинавських країн.
За даними The Economi�

Росія
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Чехія

Греція
Франція
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Швеція

СТАВЛЕННЯ ДО БАГАТСТВА «Дуже важливо бути багатим, мати гроші та дорогі речі»

% осіб, які з цим твердженням згодні                      частково згодні                      не згодні
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$7 млрд Близько $7 тис. за місяцьНа 12,9%
випередила б Юлія Тимошенко Віктора 
Януковича у другому турі виборів, якби 
вони відбулись у березні цього року. Опи-
тування соціологічної групи «Рейтинг»

перерахували торік в Україну заробітча-
ни. Цифра цілком зіставна з минулоріч-
ним показником прямих іноземних інвес-
тицій: $7,2 млрд

заробляють викладачі в Канаді та 
Італії – найбільше з-поміж колег у світі 
(інформація The New York Times)

ОЛеКСАНДР ПОПОВ
поширює «джинсу»
Газети «Факты» та «Се-
годня» розмістили в 
номерах від 24 бе-
резня ідентичні ма-
теріали комплімен-
тарного характеру 
про голову КМДА.

5 ОБЛИЧ МАЙЖе СеРЙОЗНО

Розумний приклад не заразний

СОЦІОЛОГІЯ

ЮРІЙ ЛУЦеНКО
приєднався до Тимошенко
Ув’язнений екс-міністр вну-
трішніх справ написав 
заяву про вступ до 
«Батьківщини», яку 
оприлюднили на 
з’їзді партії 30 бе-
резня.

РАДОСЛАВ СІКОРСьКИЙ  
пророкує розвал НАТО
Очільник польського МЗС прогнозує, 
що США можуть вийти 
з Альянсу, що спричи-
нить його кризу, вна-
слідок чого посилять 
свої позиції Росія та 
Китай.

АНДеРС ФОґ РАСМУССеН
чекає на Грузію
Генсек НАТО підтвердив, що відпо-
відно до домовленос-
тей 2008 року Грузія 
має увійти до Альян-
су, він також додав, 
що організація не 
визнає виборів у Пів-
денній Осетії та Аб-
хазії.

КОСТЯНТИН САДОВСьКИЙ
новий Кірєєв? 
36-річний суддя Київського райсуду 
Харкова, який розгля-
датиме кримінальну 
справу Юлії Тимошен-
ко щодо діяльнос-
ті ЄЕСУ, досі вів спра-
ви про дрібні кра-
діжки і побиття мілі-
ціонерами затри-
маного.
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Думкою багатіти
The Economist опублікував останнє дослідження 
European Social Survey Round, яке відображає 
ставлення людей у різних країнах до багатства. 
Результати опитування засвідчили, що найбільш 
зацикленими на матеріальних цінностях 
виявилися росіяни (поширення ідей про 
високодуховний «Русскій мір» і споживацький 
Захід таки не спрацьовує), ізраїльтяни й українці. 
Натомість найменше прагнуть багатства мешканці 
скандинавських країн.
За даними The Economi�

Росія
Ізраїль

Україна
Чехія

Греція
Франція

Фінляндія
Нідерланди

Норвегія
Швеція

СТАВЛЕННЯ ДО БАГАТСТВА «Дуже важливо бути багатим, мати гроші та дорогі речі»

% осіб, які з цим твердженням згодні                      частково згодні                      не згодні

0                    10                  20                  30                  40                  50                 60                   70                  80                 90                 100

$1,4 млрд4 картини
вартістю понад 1 млн грн з 
Національного художнього 
музею, виставлені в будинку 
уряду, зникли

активів (переважно цінні папери, 
акції італійських компаній), що 
належали Муаммару Каддафі, 
заарештовані в Італії

КОРОТКО

П
резидент Німеччини Томас Вульф надто дешево 
орендував автомобіль. Зрозумійте правильно: не 
літак, а автомобіль, і не задорого, а, навпаки, заде
шево, натомість не бюджетним коштом, а власним. 

Крім того, він літав чартерними рейсами, які оплачували 
його заможні друзі, й навіть, о жах, отримав в одному бан
ку кредит у півмільйона євро на пільгових умовах. А коли 
журналісти про це дізналися, намагався зірвати публікацію. 
І ось результат: прокуратура висунула вимогу позбавити То
маса Вульфа недоторканності, щоб порушити справу про ім
пічмент. І в лютому президент подав у відставку. Сам.
А глава Угорщини Пал Шмітт, як виявилося, 20 років тому, 
готуючи докторську дисертацію, сплагіатив більшу її части
ну з праць двох інших авторів. У січні 2012-го тамтешня пре
са дізналася про це, і президента позбавили наукового сту
пеня. Але скандал на тому не завершився, аж доки 2 квітня 
Шмітт не написав заяву про відставку.
Що тут сказати? Німеччина та Угорщина – парламентські 
республіки. А ось в Україні, як відомо, президент керує всім. 
І тому, звичайно, ні повністю плагіатна книжка «автор
ства» В. Ф. Януковича, ні оренда літаків та вертольотів кош -
том держави у власних же родичів, ні інші відомі кожному 
«дрібниці» з життя нашого керманича до добровільної від
ставки його не змусять. Бо як же ми без нього?

Розумний приклад не заразний
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Далі в автократію
Міжнародна правозахисна організація Freedom 
House констатує погіршення ситуації з політич
ними правами в Україні. Про це йдеться в її до
повіді щодо стану свободи у світі за 2012 рік, яку 
присвячено нашій державі. Основні проблеми, 
що впали в око Freedom House: зусилля влади, 
спрямовані на придушення опозиції, включно з 
політизованим використанням судів, суворі за
ходи проти ЗМІ та застосування сили для роз
гону демонстрацій. В організації вважають, що 
Україна вже не належить до вільних демократій, 
а є частково вільною з трендом до погіршення.

Інвестиційна непривабливість
Європейська Бізнес Асоціація представила ре
зультати щоквартального опитування 149 керів
ників її компаній-членів, констатувавши черго
ве погіршення інвестклімату в Україні: індекс ін
вестиційної привабливості в першому кварталі 
2012 року опустився на 0,1 бала проти безпреце
дентно низького показника останнього кварта
лу 2011-го й становить 2,18 за п’ятибальною шка
лою. Підприємців найдужче непокоять політич
ні питання – відносини з ЄС, МВФ та Росією, га
зові контракти й справа екс-прем’єра. За словами 
виконавчого директора ЄБА Анни Дерев’янко, 
бізнесмени дезорієнтовані у своїх стратегіях: не
зрозуміло, якого напрямку зовнішньої політики 
збирається дотримуватися нинішній уряд і як, 
відповідно, планувати свою діяльність.

Спонсори залишаються в тіні
Попри наявну правову базу, Україні не вдалося 
імплементувати правил політичного фінансуван
ня. Про це свідчать результати оприлюдненого 
звіту «Global Integrity Report: 2011» стосовно ефек
тивності контролю грошових потоків у політиці та 
механізмів запобігання корупції у 31 державі. На
явна правова база дістала відносно високі оцінки: 
50 за регулювання фінансування партій та 100 за 
регулювання фінансування індивідуа льних кан
дидатів. Однак публічне оприлюднення інформа
ції щодо фактичного забезпечення кош  тами по
літсил та висуванців оцінено в 0 балів.

Небезпечний інтернет-шопінг 
СБУ порушила проти киянина Андрія Фенченка 
кримінальну справу за придбання у всесвітній паву
тині товарів. Чоловік, що працює системним адмі
ністратором, замовив через інтернет-магазин Deal 
Extreme два брелоки з прихованими веб-камерами, 
складаний ніж та ліхтарик на загальну суму близь
ко $40. Правоохоронці запідозрили його в купівлі 
нелегальних товарів ще на митниці. Як пізніше по
відомили у відомстві, придбання речей, що можуть 
вести прихований аудіо- чи відеозапис, в Украї
ні заборонено. Фенченку загрожує до семи років 
ув’язнення через безневинну, на перший погляд, 
покупку. Хоча, як стверджують джерела, «шпигу
на», найімовірніше, покарають штрафом.  
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П
роставляння підписів пред-
ставників переговірних 
груп на окремих сторінках 
політичної частини Угоди 

про асоціацію між Україною і Єв
росоюзом (торговельну частину 
документа, яка містить 180 сторі
нок, іще уточнюватимуть і звіря
тимуть) мало би взагалі мину
тися непомітно, адже йдеться 
про пересічну технічну проце
дуру, яка лиш означає, що текст 
погоджено і його можна готувати 
до офіційного підписання.

Однак уперте небажання 
Банкової чути попередження 
Брюсселя про те, що для ЄС не

можлива асоціація з країною, де 
застосовують політичні репре
сії, судова система виконує за
мовлення влади, а правоохо
ронці фактично є репресивним 
важелем, перетворило цю про
цедуру ледь не на головну сенса
ційну новину від влади. Тоді як 
насправді нею було не так пара
фування (англійський термін 
точніший і зрозуміліший: ini tia-      
ling, «проставлення ініціалів»), 
як відмова від нього в грудні ми
нулого року. 

Українські дипломати, зму
шені прикривати зв’язок між 
відтермінуванням процедур що -

до угоди і діями політичного 
керівництва держави, запус
тили версію про нібито її «тех
нічну неготовність», та ще й… з 
вини ЄС. Звісно, підготовка до
кумента обсягом понад тисяча 
сторінок займає чимало часу. 
Особливо тривалими є пере
клад його мовами ЄС (понад два 
десятки) і наступна звірка тек
стів юристами та (в частині 
Угоди про зону вільної торгівлі) 
економістами. 

Однак швидкість їх вико
нання дуже залежить від полі
тичної волі. Практично всі огля
дачі відзначали високу якість ро

Ініціалування
Після парафування політичної частини Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС подальший прогрес можливий або після зміни 
поведінки нашої влади, або після зміни її самої 

Автор:  
Іван 

Галайченко
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Перший віце-
прем’єр Валерій 
Хорошковський, 

виступаючи у 
Chatham House у 
Лондоні, заявив, 

що угоду про асоці-
ацію з ЄС буде 

укладено вже в 
грудні. Натомість у 
Брюсселі мало хто 
припускає, що до-
кумент вдасться 

підписати й поста-
вити на ратифіка-
цію раніше прези-
дентських виборів 
в Україні 2015 року

боти української переговірної ко
манди і готовність європейської 
сторони завершити всі необхідні 
дії чим швидше. Ще навесні ми
нулого року йшлося про можли
вість навіть не парафування, а 
підписання Угоди про асоціацію. 
Але влітку розпочався суд над 
Тимошенко, процес над Луцен
ком демонстрував дедалі біль  ше 
ознак упередженості. При цьому 
наша влада запевняла ЄС, що 
буде знайдено «певний компро
міс» у питанні політичних репре
сій і Тимошенко та Луценко зре
штою будуть звільнені. Провід
ною вважалася версія про 
«декримі наліза  цію» відповідних 
право по руше  нь, у яких обвину
вачували опозиціонерів.

Далі українське керівництво 
продемонструвало нечуване не
розуміння основ сучасних між
народних відносин, принаймні в 
тій частині, що стосується відно
син у ЄС та очікувань європей
ських країн від сусідів. Століття 
Real politik – цинічного викорис
тання міжнародних відносин у 
своїх цілях – підвели європейців 
до розуміння, що найкращою 
для реалізації власних інтересів 
є якраз… чесність із партнерами. 
На довірі побудовані відносини 
між громадянами і державою в 
країнах ЄС, а також між чле
нами Євросоюзу. Можливість, 
зокрема, покластися на слово є 
визначальною вимогою з боку 
ЄС до тих, хто прагне членства у 
ньому (або бодай «особливих 
відносин» із ним). 

Така начебто наївність має 
під собою раціональну основу. У 
другій половині ХХ століття на 
Заході набула популярності так 
звана теорія ігор: розкладення 
дій людей та організацій на 
певні елементи з оцінкою того, 
наскільки кожен із них посилює 
чи послаблює позиції такого 
«гравця». І математич  но, і екс
периментально доведено, що, 
виходячи з вузькокорисливих 
мотивів, «гравці» можуть при
йти до результату, який буде 
найгіршим для всіх. Джон Неш, 
один із дослідників, який про
демонстрував цей процес, був 
удостоєний Нобелівської премії. 
У такому кон  тексті довіра є спо
собом вийти з глухого кута, на
чебто наперед заданого корис
ливими інтересами сторін.

Однак комплекси поведін-
 ки, характерні для багатьох 
представників вітчизняної вла-

 ди, ґрунтуються на протилеж
них установках. Вважається до
пустимим вводити в оману, по
рушувати слово чи вдавати, що 
воно і не давалося, або зловжи
вати довірою в інший спосіб. 
Проте методи, які виявлялися 
ефективними за «первинного 
розподілу капіталу» в 1990-х і в 
часи захоплення та утриму
вання влади в 2000-х в Україні,  
виявилися контрпродуктив
ними на міжнародній арені. Тут 
зловжити довірою можна лише 
один раз – після цього твою ре
путацію зруйновано.

Із цим і зіштовхнулося укра
їнське керівництво, яке запев
няло європейську сторону в ба
жанні цивілізованого вирішен-
 ня проблеми політичних репре
сій, але своїми діями демон
струвало відсутність навіть на
мірів зробити це. Така увага 
саме до політичних репресій 
почасти пов’язана саме з тим, 
що в уявленні лідерів європей
ських держав їх було ошукано. 
Таке не пробачається, і з мож
новладцями, які це допускають, 
серйозних справ не мають.

Фактично українську пере
говірну групу (та й зовнішньо
політичне відомство загалом) 
було підставлено. Роки роботи 
зведено нанівець, а їхній ре
зультат зроб лено залежним від 
дій осіб, що й далі не розумі
ють фундаментальних основ, 
на яких ґрунтуються позиція і 
діяльність європейсь ких парт
нерів. Нашій владі фактично 
оголошено ультиматум. Або 
проведення чесних виборів (і 
тоді з нею принаймні спілку
ються й процес підготовки 
Угоди про асоціацію відбува
ється «середнім темпом» – без 
форсування, але й без при
швидшення, закінчившись од
разу після президентської кам
панії-2015). Або продовження 
раніше демонстрованої пове
дінки і тоді згортання спів-
праці. 

Нині практично немає сум
нівів, що вітчизняна влада 
обирає другий шлях. Це вже 
позначається і на Угоді про 
асоціацію. Українські та євро
пейські дипломати на рівні 
приватних розмов висловлю
ють песимістичні прогнози 
щодо неї. Що далі вона «відле
жуватиметься», то більше під
став очікувати спроб перегля
нути документ (цього, до речі, 

сторони вже очікують одна від 
одної, що різко погіршує ат
мосферу роботи над ним, до 
того цілком конструктивну і 
доброзичливу). Відтак «ініціа
лування» може стати най -
більшим «досягненням» ни -
нішньої влади на європей
ському напрямі. А країні знову 
доведеться роками чекати, 
доки буде усунуто репутаційну 
шкоду, завдану країні її мож
новладцями. 

ТОЧКА ЗОРУ
Ребекка Гармс,  
співголова фракції  
зелених/Європейського  
вільного альянсу  
в Європарламенті:
– Парафування як процедурний 
крок засвічує, що є фінальний 
текст документа, отриманий у ре-
зультаті багатомісячних перемо-
вин. Однак ЄС не повинен брати 

на себе жодні інші зобов’язання щодо Угоди про асо-
ціацію, доки Україна не досягне реального прогресу в 
царині демократичних реформ та прав людини. На 
практиці це означає, що Євросоюз і його країни-
члени мають відтермінувати будь-які плани підпи-
сання документа принаймні до закінчення парла-
ментської кампанії у жовтні нинішнього року. Вибори 
повинні бути вільними та чесними. Значних зусиль 
потрібно докласти, щоб гарантувати політичний плю-
ралізм та якось відреагувати на те занепокоєння, яке 
викликає стан дотримання прав людини в Україні. Ці 
умови мають бути задоволені, перш ніж буде зроб-
лено будь-які наступні кроки. 

Аманда Пол,  
експерт Центру  
європейської політики  
в Брюсселі: 
– Сьогодні в ЄС є країни, які ви-
ступають проти підписання 
Угоди про асоціацію з Україною 
в найближчому майбутньому. Їх 
можна перерахувати: Німеч-
чина, Франція, Нідерланди, 

Бельгія та певною мірою Австрія. Є окрема група 
держав, які утримуються або принаймні не вислов-
люються активно проти, а саме: Португалія, Іспанія, 
Словенія, а також якоюсь мірою Чехія. На цьому тлі 
парафування – лишень технічна процедура. 

Павел Залевський, віце-голова 
Комітету міжнародної торгівлі 
Європарламенту:
– Нині замість пошуків «третього 
шляху», відмінного від васалі-
тету щодо Росії або партнерства 
з ЄС, Україна повинна зосереди-
тися на реформах і реалізації 
демократичних стандартів. Біль-
шість українців прагне збли-
ження з Євросоюзом. Визнаючи 

переваги, що стануть результатом не лише торго-
вельного обміну та розвитку економіки, а й культур-
ного обміну, доступу до освіти й туризму, українська 
влада не повинна витрачати часу на пошуки альтер-
нативи, яка, на мою думку, вестиме в нікуди.
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Т
о що ж, нічого цього не 
було? Не було століть во
рожнечі, підозр (причому 
взаємних), обрáз, недовіри, 

нарешті, погромів? Коротше, не 
було в Україні антисемітизму? 
Ні, я такого не казав.

Антисемітизм – це як брудні 
руки, хочеться відразу помити. 
Відмахнутися, зачинити двері й 
перегорнути сторінку. Копирса
тися в такому матеріалі непри
ємно, до того ж, може статися, 
репутаційно небезпечно. Утім, 
час від часу доводиться. Переду
сім тому, що внаслідок утечі від 
реальності тінь юдофобії досі 
десь там літає над Україною. В 
тому сенсі, що, мовляв, «хохли 
не люблять жидів, крапка» і що 
більше українці себе усвідомлю
ють та позиціонують як укра
їнці, то більше вони нібито анти
семіти. А далі доведи, що ти не 
верблюд.

Тиждень не раз торкався 
теми антисемітизму, нині ж їй 
вирішено присвятити окремий 
спецвипуск. Заперечувати важ
кий шлейф взаємних образ у ми
нулому – справа невдячна. Але 
такі травми могли накопичити й 
неминуче накопичували будь-
які народи, що прожили поруч 
не одне століття. Нас зараз ціка
вить, наскільки та – справжня 
чи удавана – взаємна недовіра, 
ба навіть нелюбов українців і єв

реїв саме сьогодні визначає за
гальну інтонацію країни, її ат
мосферу, порядок денний? І 
якщо зараз це лише привиди іс
торії, хто й навіщо намагається 
їх матеріалізувати?

Тож залишмо в спокої часи 
Хмельницького та Гонти, поди
вімося ближче. Сучасна юдофо
бія – модерне явище (за часів іс
панської інквізиції це був різно
вид релігійних воєн і достатньо 
було прийняти християнство, як 
більше нікого твоя національ
ність не цікавила, сам Торкве
мада був євреєм). А та юдофобія, 
яка передбачає копирсання в 
анкеті, складається з розгубле
ності перед індустріалізацією та 
урбанізацією, перед новими еко
номічними відносинами, чу
жими для патріархального ладу.

Цікава в цьому роль Росій
ської імперії. Відомо, що наратив 
про хтивого, підступного юдея 
склався саме тут і вже звідси 
мігрував Європою (аж до Німеч
чини та Франції), але значно 
менш відомо, що тексти, які ре
презентують той наратив, були 
буквальною калькою з більш 
ранніх текстів, спрямованих 
проти… поляків! Дослідження 
російського історика Алєксєя 
Міллера (не плутати з Алєксєєм 
Міллером із корпорації «Газ-
пром») зараховують ці тексти до 
«славянофілів» кола Міхаіла 

Каткова, це пушкінська доба, за
довго до вибуху промислового 
капіталізму. А потім їх уже під
хопили антисеміти, підставив-
 ши на місце ляха жида. Саме 
звідси карикатурний образ під
ступного юдея почав мандру
вати Європою, знайшовши гід
ний розвиток у французькій 
(Ернест Ренан) та німецькій 
(Вільгельм Марр) публіцистиці, 
а згодом у расових штудіях Тре
тього Рейху. 

Юдофобія в ренесансній, а 
потім барочній Україні має дещо 
інше коріння, це, слідом за ре
штою Європи, так само переду
сім відгомін релігійних воєн – 
просто екстраполяція на єврея 
ворожнечі насамперед проти 
ляха (точніше, католика). Євреї 
прийняли на себе напруження 
тих стосунків значною мірою 
внаслідок географічних обста
вин і тієї специфічної ролі, яку 
виконували деякі члени цієї 
громади. Водночас там, де пред
ставники двох спільнот стика
лися не епізодично, не на вістрі 
економічного конфлікту (про
стенький приклад: україне ць-
селянин і єврей-корчмар), сто
сунки розвивалися так, як вони 
розвиваються між сусідами. Ві
домий діяч єврейського руху Йо
сиф Зіссельс стверджує, що на 
заході України донедавна в бага
тьох селах і містечках українці 
розмовляли їдишем: так їм лег-
 ше було підтримувати бізнес. 
Взаємопроникнення й взаємо-
збагачення 

Антисемітизм як зворотний бік українофобії  
з усіма логічними наслідками
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У НИНІШНьОМУ СВІТІ 
АНТИСеМІТИЗМ 
ЗАЛИШАЄТьСЯ  
ПОТеНЦІЙНОЮ ЗБРОЄЮ, 
ЯКОЮ МОЖУТь 
КОРИСТУВАТИСЯ РІЗНІ СИЛИ

Окремо слід згадати злочини 
проти єврейства часів революції 
та Визвольних змагань, які при
писуються нашим співвітчизни
кам, зокрема військам УНР. 
Уважніший погляд на події свід
чить, що це значною мірою кон
структ, побудований за принци
пом «горе переможеним» (див. 
стор. 24) та успішно використо
вуваний упродовж усьо  го ХХ 
століття як проти українців, так і 
проти євреїв. «І в Директорії, і 
серед Українських січових стрі-
льців, і навіть в УПА були євреї, 
оскільки вони, живучи в україн
ському середовищі, не могли аб
страгуватися від української 
проблематики. Це засвідчують 
усі періоди визвольної боротьби 
українців про  ти імперії» (Й. Зі
ссельс). Утім, хмара ксенофобії 
супроводжувала репутацію 
україн  ського визвольного руху – 
не в останню чергу завдяки ціле
спрямованим зусиллям імпер
ських спадкоємців.

В СРСР саме  наша країна 
була плацдармом для випробу
вання передових технологій ви
рішення національного пи
тання в лєнінсько-сталінському 
дусі. Сам Сталін був класичним 
антисемітом, проте він так само 
став ініціатором численних спе
цоперацій із компрометації 
українства, штучного звинува
чення його в антиєврейських 
намірах. Цей напрям актив
ності був актуальним для ра
дянських спецслужб аж до са
мого кінця СРСР.

У нинішньому світі антисемі
тизм залишається таким собі 
«системним вірусом», потенцій
ною зброєю, якою можуть корис
туватися різні сили залежно від 
актуального порядку денного. 
Він зберігає свою вірулентність 
навіть у західних демократіях, де 
став частиною мозаїчної свідо
мості політиків та інтелектуалів, 
яким вдається поєднувати риту
альні ламентації з приводу Голо
косту (який був давно) із нажа
хуванням ізраїльським міліта
ризмом (тут і тепер) – невже від
чутна антиізраїльська позиція 
Європи не є маніфестацією по
двійних стандартів?

Що ж стосується сучасної 
України, то антисемітизм та 
українофобія крокують тут пліч-
о-пліч. Що й не дивно, бо обидва 
явища мають спільне коріння і 
відповідно спільні вияви (пока
зовий інформпривід – останній 
випадок вандалізму на єврей
ському кладовищі у Львові, де 
антисемітські та антиукраїнські 
гасла писалися поруч). На часі 
загальне усвідомлення того, що 
вже давно, ще в часи глухого 

СРСР, стало світоглядною домі
нантою найкращих представни
ків обох націо наль  но-визволь-
них таборів: українці та євреї 
мають спільні інтереси, вони 
не лише діти однієї землі, а й 
об’єктивні союзники. Без сво
боди одних неможлива свобода 
інших.

Звідси два висновки:
1) антисемітизм = українофо

бія; неможливо бути водночас 
юдофобом та українським патрі
отом, це нонсенс;

2) будь-які спекуляції на спе
цифічному «українському анти
семітизмі» (зокрема, з боку тих 
чи інших «професійних захис
ників» окремих спільнот чи «по
вноважних представників» євро
пейської толерантності – про 
них уже згадувалося) слід ви
знати провокаціями.

Насамкінець трохи лірики. 
Одні слова змушують думати, 
інші дають змогу відключити 
мозок. Пошук ворога в особі 
представників певної етнічної, 
релігійної чи культурної спіль
ноти дозволяє не думати. Мо-   
ва ксенофобів – це мова примі
тиву, спрощення, редукції. Спро   -
щений світ часом є дуже ком
фортним, заспокійливим і вод
ночас мобілізуючим, але то ком
форт наркотичного характеру, бо 
він має наслідком болючу абсти
ненцію. Навпаки, продуктивним 
є відчуття того, що життя склад-
 не й що в цій складності, в її ро
зумінні є і безмежне задово
лення, і запорука розвитку. 
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Прояви 
ненависті й 
дискримінації

С
умний перелік сюжетів до
вкола цього явища розпо
чинається вже на межі ер, 
із конфліктом світогляд

них моделей Старого й Нового 
Заповіту. Перший із них об
межує ідею абсолютної сили ет
нічно, лише єврейським наро
дом, тоді як останній пропонує 
її всьому людству. Ця супереч
ність стала однією з перших пе
редумов релігійного антисемі
тизму, тобто юдофобії, що ви
никає в перших століттях після 
Різдва Христового й широко 
розповсюджується всім того
часним світом: християнським, 
а згодом також ісламським.

«УБИВЦІ БОГА»
У християнізованій Європі, де 
церква, заручившись підтрим
кою політиків, почувалася трі
умфатором, євреї дістали новий 
ярлик, що супроводжував їх 
упродовж наступних століть, – 
народу, який «убив нашого 
Бога». Наслідком релігійної 
юдофобії стала глибока ізоля
ція та самоізоляція цього ет
носу від носіїв християнства й 
мусульманства. Більшість євро
пейських юдеїв у ХІ–ХІІ століт
тях замкнулася в окремих етно
конфесійних громадах. Певний 
виняток становила Іспанія, де 
склалася специфічна ситуація: 
певний час там існував симбіоз 
християнської, мусульманської 
та юдейської цивілізацій. Однак 
це тривало до ХV століття й за
кінчилося повною катастрофою 
так званої цивілізації сефардів.

Першими кривавими пора
хунками на релігійному ґрунті 

стали Хрестові походи, під час 
яких рицарство дорогою на 
Близький Схід заради визво
лення Гробу Господнього безсо
ромно грабувало, принижу
вало, а то й просто вбивало єв
реїв. IV Латеранський собор 
(1215) відокремив юдеїв іще й 
атрибутами – їхній одяг мав 
бути помічений спеціальними 
знаками, котрі відрізняли б їх 
від вірних церкви Христової. 
Зрештою, чи не найчорнішу 
сторінку в цій історії вписала 
Контрреформація, що услави
лася переслідуваннями не 
лише самих юдеїв, а і їхніх ви
хрещених одноплемінців. Їх 
було обрано зручною мішенню 
релігійних памфлетів і анафем 
заради переслідування серйоз
нішого противника Святійшого 
Престолу – протестантів (ті, як 
відомо, закликали до особли
вого вшанування Старого Запо
віту).

У середньовіччі намітився й 
інший полюс протистояння єв
реїв та християн, що мав, однак, 
зовсім відмінну природу, – еко
номічний. Зазвичай більшість 
представників юдейської гро
мади стали в Західній та Цен
тральній Європі купцями, ре
місниками, лихварями, управи
телями. У Франції, наприклад, 
феодал-аристократ не хотів за
йматися своїми суто господар
ськими справами й потребував 
когось, хто перебрав би їх на 
себе. Спочатку він користувався 
послугами ченців-августинців, 
які виконували функції управи
телів, однак тогочасна етика не 
дозволяла їх принижувати, тож 
феодал узяв на озброєння до
волі сильний інтелект тогочас
ного єврея, якого можна було й 
образити, й відняти гроші, й у 
разі чого побити.

Знання мов та звичаїв інших 
країн, сталі контакти із грома
дами одновірців у Північній Аф
риці та на Близькому Сході зро
били євреїв незамінними реч
никами міжнародної торгівлі, 
котра зв’язувала християнський 
світ із мусульманським. Важли
вою складовою середньовічної 
економіки було те, що для хре
щеного комерсанта існувала су
вора заборона брати відсотки за 
кредитами. Великий католиць
кий теолог Фома Аквінський 
писав гнівні філіппіки, спрямо
вані проти відсоткового рабства. 
Водночас юдеєві його релігія 
лихварювати не перешкоджала. 
Отож і з’явився інститут єврей
ських лихварів. Середньовічна 
феодальна економіка, а згодом і 
рання капіталістична потребу
вали інтенсивного грошового 
обігу та кредитування, і хтось 
мав цим займатися. Єврейство 
взяло на себе цю роль із дозволу 
місцевих громад, включно з 
християнською. У XV–XVI сто
літтях виникли банківські уста
нови, власниками яких були 
християни. Втім, першість і до
свід усе одно на довгий час ли
шалися за євреями, котрі знач-
ною мірою монополізували сфе-
 ру фінансів і транзитної тор
гівлі.

Однак гнів економічно від
сталіших і менш спритних євро
пейців падав на голови не лише 
юдеїв, а й братів у Христі – гре
ків та вірмен, що так само да
вали позички під відсотки, за
ймалися торгівлею та ремес
лами, успішно конкуруючи з 
місцевим населенням. На схил-
 ку середньовіччя юдофобія ви
йшла за релігійні рамки, запо
чаткувавши сумні прецеденти 
нетерпимості на суто побуто
вому ґрунті.

Обрані зручною мішенню
Антисемітизм – родове тавро не просто європейської цивілізації,  
її теперішнього та минулого, а й узагалі світової історії

Автори:  
Вадим 

Скуратівський,  
Олексій 
Сокирко

Античний антиюдаїзм
19 рік н. е.
Юдейську релігію  
офіційно  
заборонено в  
Римській імперії

38 рік н. е.
В Александрії (римська провін-
ція Єгипет) греки влаштовують 
перший погром, щоб не допус-
тити здобуття місцевими євре-
ями громадянських прав

50 рік н. е.
Вигнання євреїв  
із Рима за правління  
імператора Тіберія  
Клавдія

474 рік до н. е.
Перший зафіксований факт античного анти-
юдаїзму в Державі Ахеменідів на Близькому 
Сході. Тоді оточення перського царя Артак-
серкса виношувало плани винищення юдеїв че-
рез їхню непокору владі

212 рік н. е.
Надання вільним 
євреям, які проживали в 
містах Римської імперії, 
її громадянства

Прояви 
толерантності
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Картина Іє-
роніма Бос-
ха «Несення 
хреста» (1516 
рік)  стала ві-
дображен-
ням антию-
дейських по-
глядів ранньої 
модерної Єв-
ропи

ЄВРеЙСьКА АРКАДІЯ 
СХІДНОї ЄВРОПИ
До Київської Русі євреї потра
пляли, вочевидь, із Близького 
Сходу через Кавказ та Хазар
ський каганат, еліта якого була 
юдизована. Однак упродовж 
століть місцева спільнота юдеїв 
була настільки малочисельною, 
що говорити про якесь проти
стояння годі.

Суворішання клімату у взає
минах релігій на Заході Європи 
спричинило поступову міграцію 
євреїв на Схід та збільшення їх

ньої кількості в Галичині й на 
Поділлі. У XV столітті на русь
ких землях навіть з’явився зна
ний місцевий єврейський релі
гійний мислитель – Моше бен 
Яків Київський.

Починаючи від кінця ХV і 
впродовж ХVІ століття біль
шість західного єврейства, котра 
під тиском інквізиції емігрувала 
з наймасовішого свого осідку, Іс
панії, оселилась у Польсько-Ли-
товській державі, де ставлення 
до юдеїв спершу було досить ін
диферентним. У Литві та Короні 

вони утворювали окремі етно
конфесійні громади, котрі пере
бували під королівською опікою 
(скарбниця цінувала їхню еко
номічну спроможність) і мали 
широкі права самоврядування. 
В деяких містах, як-от у Львові, 
де юдеї становили значну час
тину населення і їхні економічні 
позиції були сильними, вини
кали навіть окремі єврейські ма
гістрати, ринки тощо.

Після укладення Люблін
ської унії 1569 року євреїв 
знач но побільшало: польська й 

70–130-ті роки н. е.
Масові депортацій рим-
лянами євреїв із Палес-
тини після двох Юдей-
ських війн та зруйну-
вання Єрусалима

Християнський антиюдаїзм
313 рік
Уперше ідеї християнського антиюдаїзму офіційно висловив 
римський імператор Константин Великий у Міланському 
едикті: «Непристойно наслідувати цей боговбивчий народ 
(юдеїв)... Нехай не буде в нас нічого спільного з ненависним 
юдейським народом»

608 рік
Вигнання євреїв з Антіохії після 
придушення візантійцями там-
тешнього повстання

1000 рік
Переслідування юдеїв у Європі 
під час руху міленіарів – хрис-
тиян, які очікували другого при-
шестя Спасителя
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ру ська аристократія заохочу
вала їхню міграцію на новопри
єднані терени, де вони висту
пали організаторами товарооб
міну, ремесла й сільськогоспо
дарського виробництва. Їхній 
вплив на роз  - 
виток торгівлі та ремесла Речі 
Посполитої був незаперечним. 
Деякі представники єврейства 
асистували впливовим магна
там, котрі самі не хотіли й не мо
гли займатися повсякденними 
господарськими справами, осо
бливо фінансовими. Тож поль
ський та руський селянсько-
міщанський світ дуже часто не 
помічав ролі аристократа у про
цесі фінансового визиску: на
самперед у його поле зору потра
пляв посередник-чужовірець, 
який ставав об’єктом ненависті.

Православ’я довгий час не 
знало антиюдейської риторики 
в своїх полемічних і богослов
ських писаннях. Її появу на ру
бежі XVI–XVII століть, на думку 
сучасних істориків, можна пояс
нити, з одного боку, впливом ка
толицької контрреформаційної 
пропаганди, а з другого – еконо
мічною конкуренцією в містах, 
що завдавала особливо відчут
них збитків церковно-мона с-
тирсь  кому господарству.

Згодом мотиви соціального 
й релігійного реваншу зійшлися 
в одне ціле у кривавому вирі 
Хмельниччини. Хоч і тут усе ба
чилося не так просто, як зобра
жено в «Тарасі Бульбі» Миколи 
Гоголя. Одна з умов домовленос
тей між Богданом Хмельниць
ким і польським королем зводи
лася до того, що всі юдеї повинні 
були залишити території, які 
опинялись під юрисдикцією ко
зацького уряду.

Попри страшну різанину, 
яку в апокаліптичних барвах 
описали пізніші єврейські хро
ністи (добре відомо, що від рук 
повстанців загинуло набагато 
більше уніатів і католиків, зо
крема й українців, аніж юдеїв), 

козацтво у ставленні до євреїв 
залишалося вірне вкоріненій єв
ропейській практиці: толеру
вати їх чи не толерувати нале
жало з думкою про «християн
ський обов’язок», себто про їхнє 
навернення в майбутньому до 
лона своєї церкви.

Ця світоглядна засада від
кривала євреям через прийнят-
 тя православ’я шлях до соціаль
ної адаптації. Більшість вихрес
тів цілком інтегрувалися в укра
їнське середовище, попов нивши 
лави козацької аристократії (зо
крема, роди Марковичів і Герци
ків мали єврейське коріння), та 

й власне юдеї вже в часи Руїни 
й подальшої стабілізації кінця 
XVII століття знов залюднили 
козацьку Україну.

Утім, конфесійна рівновага 
раз по раз ставала заручницею 
соціального реваншизму. Подіб-
 но до країн Заходу, де єврей
ських крамарів і ремісників гро
мили їхні конкуренти, спалахи 
насильства в Україні так само 
мали соціально-економічну при   - 

роду, як-то за часів Коліївщини – 
останнього великого сплеску 
антисемітизму в домодерній іс
торії.

ІМПеРІї ТА НАЦІОНАЛІЗМИ
Після інкорпорації Лівобереж
ної та Слобідської України до 
складу Російської імперії стано
вище місцевого єврейства по
чало суттєво змінюватися. У то
гочасній Росії панувала спіз
нена, порівняно з Європою, ера 
архаїчного антиюдаїзму. Коли 
Єлізавєтє Пєтровнє сказали, що 
цей народ потрібен для розви
тку економіки, вона з погордою 
відповіла: «От врагов Христо- 
вых мне не нужно никакого 
прибытку».

Єкатєріна ІІ сприймала еко
номічну вагу єврейства прагма
тично: за її правління його пред
ставники почали селитися в Ро
сії у доволі значній кількості, 
особливо ж після поділів Речі 
Посполитої, з приєднанням укра
їнських, білоруських та литов
ських земель. На початку ХІХ 
століття на нещодавно долуче
них до царської держави північ
ночорноморських теренах заро
дилися перші форми капіталіс
тичного устрою господарства, у 
формуванні яких не останню 
роль відіграло місцеве єврей
ство. Йдеться про жваву тор

1113 рік
Під час Київського повстання 
відбувся перший на україн-
ських теренах єврейський по-
гром

1144 рік
Перший зафіксований факт крива-
вої обмови євреїв (звинувачення в 
убивстві християн задля викорис-
тання їхньої крові у ритуальних об-
рядах) у Норвічі (Англія)

1096 рік
Перший Хрестовий похід, метою якого було визволення Святої Землі й 
Гробу Господнього від «невірних», розпочався зі знищення хрестонос-
цями за сприяння місцевих селян низки єврейських громад у Західній 
Європі. Антиюдейськими акціями супроводжувалися також Другий 
Хрестовий похід (1147) і «походи пастушків» (1251, 1320)

1182 рік
Перша хвиля  
вигнання юдеїв із 
Франції Філіппом ІІ 
Августом

XI–XIII століття
Діяльність у Давній Русі 
талмудистів Мойсея Київського, 
Іси Чернігівського та Ісаака 
Руського

У ХРИСТИЯНІЗОВАНІЙ  
ЄВРОПІ ЄВРеї ДІСТАЛИ  
ЯРЛИК НАРОДУ,  
ЯКИЙ «УБИВ НАШОГО БОГА»
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гівлю із країнами Європи та 
світу сільськогосподарською про -
дукцією, насамперед хлібом, у 
якій євреї відігравали функцію 
посередників, перепродуючи то
вар на ринках прикордонних 
Одеси чи Бродів. На ґрунті цієї 
діяльності та спекуляції, яка су
проводжувала процес торгівлі, 
серед місцевих селян відроди
лися різні форми ненависті до 
євреїв.

Економічний розвиток Єв
ропи й зростання потуги імпе
рій дали поштовх до виник
нення не знаних доти суспіль
них рухів – національних. Про
будження відповідного почуття 
й самоідентифікації було під
тримане середнім класом – бур
жуазією та інтелігенцією, котрі 
заходилися боротися за права 
своїх народів – рівність перед за
коном, недоторканність особи й 
власності, політичні свободи, 
доступ до освіти й соціальних 
благ.

Націоналізм став новою ін
теграційною ідеологією, куди 
сильнішою за релігійну чи то со
ціальну. Ці процеси однаково за
чіпали й народи, котрі мали 
стаж «державного» існування 
(французів, німців, росіян), і 
тих, хто тільки-но боровся за 
нього (чехів, угорців, поляків, 
українців та євреїв).

Капіталізм пришвидшив про -
цес самоідентифікації єврейства 
не лише в релігійній площині, а 
й у напрямі формування секу
лярної цивілізації. Молоді його 
представники намагалися жити 
по-світському, і не лише за раху
нок своєї енергійної торгівлі. 
Цей процес у ХІХ столітті охо
пив усю Європу, особливо Ні
меччину, згодом перекинувся на 
Польщу й далі – на осередки в 
Російській імперії.

Та перехід частини євреїв від 
асиміляції до чіткішої самоіден
тифікації, а також зростання на
ціональної свідомості в їхніх су

сідів – поляків, українців, нім
ців, французів – не могли бути 
безболісні. Становлення націо
налізмів відбувалося на ґрунті 
тертів між ідентифікаціями тих, 
хто перебував поруч. Укотре еко
номічні антагонізми стали «бла
годатним» тлом для радикаль
ного антисемітизму, що розквіт
нув у добу націоналізмів. На 
цьому ґрунті виникла сіоніст
ська ідея, яка передбачала по
шук нової єврейської вітчизни 
на історичній прабатьківщині, 
на Близькому Сході.

УКРАїНСьКО-ЄВРеЙСьКІ 
МОСТИ
Поряд із взаємним несприйнят
тям на старті формування мо
дерних самоідентифікацій зая
вили про себе перші, нехай і 
слабкі, спроби діалогу між дво-
 ма упослідженими етносами Ро
сійської імперії. Для прикладу: 
Тарас Шевченко, який досить 
неприхильно писав про юдеїв-
шинкарів у своїх «Гайдамаках», 
у період заслання неодноразово 
замислювався над долею єврей
ського народу і створив трагічну 
поему «У Вільні – городі пре
славнім», де змалював любов 
християнина-католика і єв
рейки. А наприкінці 1850-х ра
зом з усією ліберальною інтелі
генцією тогочасної держави 
поет підписав протест проти ан
тисемітського випаду одного з 
тодішніх російських часописів.

Та й на побутовому рівні не 
бракувало таких прикладів: зга
даймо лишень письменника Шо-    
лом-Алейхема, який подав цілу 
панораму приязних відносин, 
що налагоджувалися поміж 
двома народами. Тоді ж таки 
з’явилось і нове покоління укра
їнської інтелігенції, що заціка
вилося старо- й новозавітною 
добами юдейської історії та по
дальшою долею єврейства, про 
що свідчить творчість Івана 
Франка й Лесі Українки. Понад 

те, із протилежного боку теж ви
ник перший зустрічний гумані
тарний інтерес. Можна прига
дати зворушливого лірика кінця 
ХІХ століття, вихідця з єврей
ської сім’ї підприємців Півдня 
України Грицька Кернеренка, 
який писав свої вірші україн
ською мовою.

А ось доволі несподіваний, 
проте характерний епізод: 14-літ-   
ній майбутній нарком військо
вих та морських справ більшо
вицького уряду Лев Троцький, а 
тоді Бронштейн, прочитавши 
книжку Леоніда Глібова, напи
сав цілу збірку наслідувань тих 
байок українською мовою. Це 
був перший літературний до
свід відомого у ХХ столітті чер
воного лідера. Батько Троць
кого – поміщик (був такий екс
перимент російського уряду, ко
трий на Півдні України перетво
рив кількасот євреїв на поміщи
ків) – усе життя спілкувався 
українською, бо їдиш вважав 
мовою рабів, а російської так і не 
вивчив.

РАДЯНСьКе «РОЗДІЛЯЙ  
І ВОЛОДАРЮЙ»
У ХХ столітті єврейство разом з 
іншими етносами імперії взяло 
участь у боротьбі за правову 
державу. А оскільки його ситуа
ція з особливим географічним 
гетто – «смугою осілості» – 
була особливо складна, то в ро
сійському революційному русі 
опинилось непропорційно ба
гато євреїв. А далі на колишній 
«смузі» розгорнулася драма 
цього народу часів громадян
ської війни. Україна тоді стала 
однією з найбільших арен жор
стоких погромів. У них брали 
участь усі фігуранти збройного 
протистояння: насамперед білі, 
потім війська УНР, які розпада
лись на отаманські загони, різ
ного роду зелені, а також чер
воні.

Крах Української революції 
значною мірою обернувся й по
разкою єврейства. На наших 
землях Москва віддавала по
мітну перевагу євреям-комуні-
стам, побоюючись, і не без пев
них підстав, українського націо-

1189–1190 роки
Серія погромів у Англії, 
пов’язаних із коронацією Рі-
чарда І Левове Серце, учас-
ника Третього Хрестового 
походу (1189–1192)

1215 рік
Четвертий Латеранський собор католицької 
церкви у Римі вперше запровадив практику  
носіння євреями розпізнавальних знаків  
і голов  них уборів

1287 рік
Погром у  
Берні (Швейцарія)

1290 рік
Едикт короля Едуарда І    
про вигнання 4 тис. єв-
реїв із Англії (скасова-
ний у 1655-му)

1306 рік
Друга хвиля вигнання 
євреїв із Франції  
за Філіппа IV Красивого

XIII–XIV століття
Осідання юдеїв із Західної та Центральної 
Європи в Галицько-Волинській державі, 
розбудова мережі синагог, молитовень і 
шкіл, виникнення єврейських поселень за 
сприяння місцевих князів

1264 рік
Cтатут каліського князя Болеслава Побожного з 
наданням автономних економічних і судових прав 
євреям у Великопольщі. Cтав зразком для 
запровадження аналогічних привілеїв в українських, 
білоруських і литовських землях у XIV–XV століттях

СПРИТНІ РУКИ. 
Господарські 
здібності 
євреїв часто 
ставали 
причиною 
спалахів 
насильства у 
Європі
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Нідерланди

Османська імперія

Єгипет

Магреб

Польща
Смуга осілості

Росія

Країни переселення

Португалія
    

Іспанія
    

Уельс
    

Литва
    
    

Англія
    

Сілезія
    
    

Крим
    
    

Антіохія
   

Палестина 
     ст 

Австрія
    

Угорщина
    
    

Папська
область

    
    

Неаполь
    

Сицилія
    

Туніс
    

Сардинія
    

Прованс
    

Франція
    
    
    
    

Німеччина
     ст 
    
    
    

    
     
      
      
      
    

Області виселення

     – роки вигнання євреїв із європейських країн 
напрямки міграц� 

Густота євреїв у межах 
«смуги осілості» у Російській імпер� у 

ХІХ столітті    від загального числа населення 

Київ

Мінськ

Варшава

Примусові міграц� євреїв  до початку ХІХ століття 

Магреб

нал-комунізму, а заразом і сіонізму. У 
радянській дійсності будь-які ознаки ет
нокультурної ідентичності були несумісні 
з ідеологією «світлого царства соціа
лізму». У цьому проявилось корінне ім
перське: «розділяй і володарюй». На 
цьому самому ґрунті виник новий виток 
конфлікту між українцями та євреями. 
По суті, Москва їх нацьковувала одних 
на одних. Коли в березні–квітні 1930-го 
відбувався судовий процес над україн
ською інтелігенцією часів революції – 
«справа СВУ», то генеральний прокурор 
і слідчі були переважно з єврейськими 
прізвищами. Слідчий Брук, допитуючи 
літератора-початківця, розмахував пе
ред його обличчям наганом і кричав: 
«Вас, украинцев, всех нужно расстре
лять!»

Експерименти з побудови «нової лю
дини» та «нового суспільства» оберну
лися трагічними парадоксами: спочатку 
прихований, а згодом відвертий антисе
мітизм мав місце в СРСР іще в 1920-х і 
був спрямований на агресію більшови
ків проти всього небільшовицького в єв
рейському середовищі. Тривала безкі
нечна війна з «патріархальними залиш
ками», серед іншого з юдаїзмом, інсти
тутом синагоги, релігійною літерату
рою івритом. Паралельно йшло ни
щення і всіх національних єврейських 
партій: ліберальних, соціалістичних, сіо-
ністсь  ких, які орієнтували одноплемін
ців на міграцію до Палестини, та їхніх 
функціонерів. У 1930-х ця практика була 
перетворена на цілеспрямовану полі
тику і згодом перекинулася також на ко
муністів єврейського походження. Па
ралельно нищили літературу мовою 
їдиш.

А затим – Друга світова й гітлеризм із 
його гіперантисемітизмом, який додав 
певної енергетики радянському юдофоб
ству. І на низовому рівні: єврейський по
гром у щойно звільненому від нацистів 
Києві, і на високих його поверхах: замов
чування трагедії Бабиного Яру й Голо
косту загалом – упродовж цілих десяти
літь по війні. А наприкінці 1940-х в СРСР 
почався жахний погром єврейської інте
лігенції – так звана боротьба з космопо
літизмом, до якої додався фактор існу
вання держави Ізраїль... 

1391 рік
Серія погромів  
у містах Іспанії

1394 рік
Виселення 100 тис. євреїв 
із Франції королем Кар-
лом VІ

1420 рік
Видворення євреїв з Ав-
стрії за наказом герцога 
Альбрехта V

1348–1350 роки
За звинуваченням  
у поширенні чуми в Європі 
знищено сотні єврейських  
громад

1492 рік
Вигнання 150 тис. євреїв з Іспа-
нії за королівським декретом 
Фердинанда ІІ та Ізабели І (ска-
сований 1876 року)

1356 рік
Надання Львову Магдебурзького права, 
що передбачало також власне судочин-
ство єврейської громади. Крім того, еко-
номічна автономія тамтешніх юдеїв була 
підтверджена королівською грамотою 
Казимира ІІІ 1367 року

1388 рік
Надання князем 
Вітовтом судо-
вих прав євреям 
у Великому кня-
зівстві Литов-
ському

Прояви ненависті й дискримінації Прояви толерантності

18|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 14 (231) 6–12.04.2012

СпЕціАлЬНА ТЕмА|



Нідерланди

Османська імперія

Єгипет

Магреб

Польща
Смуга осілості

Росія

Країни переселення

Португалія
    

Іспанія
    

Уельс
    

Литва
    
    

Англія
    

Сілезія
    
    

Крим
    
    

Антіохія
   

Палестина 
     ст 

Австрія
    

Угорщина
    
    

Папська
область

    
    

Неаполь
    

Сицилія
    

Туніс
    

Сардинія
    

Прованс
    

Франція
    
    
    
    

Німеччина
     ст 
    
    
    

    
     
      
      
      
    

Області виселення

     – роки вигнання євреїв із європейських країн 
напрямки міграц� 

Густота євреїв у межах 
«смуги осілості» у Російській імпер� у 

ХІХ столітті    від загального числа населення 

Київ

Мінськ

Варшава

Примусові міграц� євреїв  до початку ХІХ століття 

Єгипет

Палестина Палестина Палестина Палестина Палестина Палестина Палестина Палестина Палестина Палестина Палестина Палестина 
     ст      ст      ст 

ТунісТунісТунісТунісТунісТунісТунісТунісТунісТунісТуніс
    

1496 рік
Виселення 20 тис. євреїв 
із Португалії королем 
Мануелем І

1516 рік
Поява першого юдейського  
гетто у Венеції. Впродовж XVI–XVIII 
століть вони виникають також у  
Німеччині, Іспанії, Португалії,  
Росії

 1615 рік
Едикт короля Людовіка XIII 
про виселення євреїв із 
Франції та її колоній

1648–1657 роки
Під час Національно-визвольного повстання під про-
водом Богдана Хмельницького жертвами погромів 
стали кількадесят тисяч юдеїв (300 громад) на тери-
торії України, що призвело до часткової міграції єв-
рейського населення на захід.

Друга половина XV – початок XVI століття
Діяльність в Україні талмудиста Моше бен 
Якова Київського, автора граматики івриту, 
трактату про єврейський календар. Тоді 
юдеї на наших землях не носили жодних 
особливих відзнак, на відміну від своїх за-
хідноєвропейських одновірців
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1768 рік
Повстання гайдамаків на 
Правобережній Україні  
(Коліївщина), під час якого 
відбувалися погроми

1727, 1742 роки
Дві хвилі виселення 
євреїв із Російської 
імперії

1804 рік
Запровадження «смуги постійної осілості» для проживання євреїв у Російській імперії (на територіях 
Литви, Білорусі, України та Бессарабії, а від 1815 року й Царства Польського). Євреям заборонено 
було мешкати поза цими землями та у великих містах, обіймати державні посади, займатись окре-
мими професіями, запроваджено квоти для їхнього вступу до середніх і вищих навчальних закладів. 
Скасована 1915 році

1789 рік
Прийняття французькими 
Національними зборами Де-
кларації прав людини і гро-
мадянина, що стала право-
вою основою для емансипа-
ції євреїв у Європі

Кінець XVIII – перша половина XIX століття
Поширення руху Гаскали – єврейського просвітництва, що проповідувало можливість 
поєднання засад юдаїзму з ідеями західної гуманістичної культури, виступало за інте-
грацію його прибічників у європейські суспільства, перехід від релігійної до світської 
школи. Рух сприяв зародженню діалогу між єврейськими спільнотами та керівними 
колами західних країн у ХІХ столітті, активізував боротьбу проти дискримінаційних за-
конів щодо євреїв. На українських землях відіграв велику роль у розвитку освіти

У
країнці – антисеміти. Ця 
образлива наличка тяжіє 
над нами принаймні про -
тягом останнього століт-

 тя. Під антисемітизм огульно 
підшивають діяльність Симона 
Петлюри і вояків УНР, на ці-
онально-визвольний рух часів 
Другої світової війни під прово
дом ОУН та УПА, зрештою, й на 
саму українську державність те
перішнього часу накидають 
зловісну машкару юдофобства. 
Які корені таких негативних 
стереотипів щодо нашої кра
їни? Хто завинив у цих уперед
женнях, чи наші «недоброзич
ливці», чи справді є в нас якась 
особлива зоологічна ненависть 
до чужого і чи провина за такі 
погляди лежить лише на укра
їнській стороні? І ніби про це 
написано тонни різної літера
тури, а питання, на диво, зали
шається не лише невирішеним, 
а й предметно не представле
ним у науковому дискурсі. 

ДІАЛОГ  
СТеРеОТИПІВ 
Поява інтелектуальної еліти і 
як такого українського націо
нального руху в часи Кирило-
Мефодіївського братства пору
шила питання про відносини з 
іншими народами, що населяли 
нашу державу. Однією з най
численніших на вітчизняних 
теренах у ХІХ столітті після 
росіян і поляків була єврейська 
громада. Перший суспільно-
політичний журнал українців 
«Основа» присвятив українсь-
ко-єврейським стосункам не 
одне своє число. Дискусія ве
лася з єврейським російсько

Ставка на сильнішого
Чому українцям та євреям не вдалося досягнути конструктивного 
діалогу в ХІХ – на початку ХХ століття 

Автор:  
Ігор Гирич 
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1815–1816 роки
Хвиля демансипації євреїв у Європі після поразки Наполеона Бонапарта, віднов-
лення середньовічного дискримінаційного законодавства у Франції, Прусії та Італії 
(повернення до сегрегації євреїв у гетто й носіння жовтих капелюхів із зіркою Да-
вида, позбавлення громадянських прав, заборона обіймати посади в державному 
апараті, армії та закладах освіти, контрибуції тощо)

1819 рік
Серія погромів у Центральній Європі: Вольцбурзі, Бамбурзі, Дармштадті, Франк-
фурті, Кобленці, Бремені, Гамбурзі, Любеку, Празі, Відні, Граці, Амстердамі, Копен-
гагені, Кракові та інших містах, так звані повстання хеп-хеп), що стали відлунням 
стихійних погромів часів Хрестових походів і реакцією населення на емансипацію 
євреїв у період правління Наполеона

Національний, державний і расовий антисемітизм

Початок ХІХ століття
Колонізація юдеями з Польщі неосвоєних 
земель Херсонської і Катеринославської гу-
берній та Бессарабії. Євреї-орачі (як стали 
називати цю категорію колоністів) отри-
мали від російської влади в безстрокове ко-
ристування земельні наділи, були звільнені 
від податків і рекрутського набору. За пере-
писом 1897 року, осіб, зайнятих у сіль-
ському господарстві, налічувалось 3%  
(42 тис.) від усієї кількості євреїв імперії

1806–1808 роки
Серія декретів Наполеона І Бонапарта 
про емансипацію євреїв у Французькій 
імперії та завойованих країнах Європи: 
скасування попередніх дискримінацій-
них законів, практики сегрегації в гетто, 
визнання юдаїзму як однієї з офіційних 
релігій у державі, відновлення «Вели-
кого Санхедріну», що існував за часів 
Давньої Юдеї, – вищого суду з представ-
ників єврейських громад у Європі.

1817–1847 роки
Видання 21 регі-
онального за-
кону в Прус-
ському королів-
стві, який 
сприяв еманси-
пації німецьких 
євреїв

ЄВРеї ВОЛІЛИ ПО-СТАРОМУ 
ДОМОВЛЯТИСЯ З ПОЛЯКАМИ 
Й РОСІЯНАМИ В УКРАїНІ  
ЯК ІЗ ПАНІВНИМИ 
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИМИ СИЛАМИ

мовним «Сионом». З нашого 
боку в ній брали участь головні 
речники національного руху 
Пантелеймон Куліш і Микола 
Костомаров. Українці обстою
вали право свого етносу мати 
титульний характер в Україні й 
домагалися визнання цього 
факту єврейськими колами. 

Однак у той час конструк
тивного діалогу на рівні еліт не 
вийшло. Сама суперечка велася 
з позиції сили і власної націо
нальної «правди», а артикулю
вання зводилося до історичних 
образ у минулому, а не пошуку 
компромісу на майбутнє. Євреї 
згадували погроми часів геть
мана Хмельницького і втрати 
своєї людності доби Козаччини 
й Гайдамаччини ХVІІ–ХVІІІ 
століть; українці посилалися на 
лихварський бізнес євреїв і фі
нансові визиски автохтонного 
українського населення. Кожна 
зі сторін стояла на своєму: у те
перішньому і майбутньому вба
чала лише негатив давно пере
житого часу. 

Провідники українського 
руху не змогли знайти відпо
відної тональності й не намага
лися зацікавити місцеве єврей
ство тодішніми плюсами, які 
могло дати українське відро
дження для єврейського на
роду. Микола Костомаров, як у 
пізніші часи «справи Бейліса» 
(1913 року. – Ред.), щиро вірив 
у ритуальні вбивства його 
представниками християн-
україн ців, пишучи в «Киевской 
старине» про «жидотрєпаніє» 
на Лівобережній Україні другої 
половини ХVІІІ століття. Разом 
із тим і єврейство практично 
зовсім не показало свого що
найменшого зацікавлення вия
вами тодішнього українського 
руху. 

еТНІЧНА ГеРМеТИЧНІСТь  
У традиційній спільноті, де існу
вало соціально-станове розмежу
вання за етнічною ознакою, апрі
орі був закладений вибуховий ме
ханізм міжнаціонального антаго
нізму. У суспільстві, де селяни 
були передусім українцями, тор
гівці й лихварі – євреями, реміс
ники – німцями, землевласники 
– поляками, рано чи пізно мав ка
талізуватися конфлікт. Ситуація в 
соціальному устрої населення 
України у ХІХ столітті мало чим 
відрізнялася від ХІV–ХVІІ століть.

Етноси мешкали в цей період 
замкненими громадами, які під
тримували між собою вкрай об
межені контакти. Їхнє ізольоване 
існування було закладене зако

нами, напрацюваними ще серед
ньовічними юридиками. Єврей
ська громада управлялася за сво
їми законами і зовсім не перети
налася на суспільному рівні з від
повідними українськими та 
польськими. Кагал утримував 
кожного єврея від розчинення в 
середовищі інших національних 
спільнот. Для єврея його етнічна 
громада – гетто – в українському 
містечку була екстериторіаль
ною. Своєрідна держава Ізраїль у 
мініатюрі. Світ юдеїв і неюдеїв 
був досить чітко розмежований.

ПРИНАДИ АСИМІЛЯЦІї
Від початку модерного часу під 
впливом дедалі більшої інду
стріалізації кагал неминуче по

чав розпадатись і євреї активно 
розчинялися в інонаціональних 
колах. Найактивніші й посту
пливіші, полишаючи тради
ційне середовище проживання, 
намагалися швидко адаптува
тися до титульної культури і на
ціональності. Спочатку вони мі
мікрували до панівних імпер
ських націй: німців, французів, 
англійців, австрійців, росіян. В 
умовах зростання ролі націо
нального питання у Східній Єв
ропі євреї, відчуваючи потугу 
нових сил, швидко переорієнту
вались і стали вже чехами, по
ляками, угорцями, хорватами 
тощо. А український рух їм 
мало імпонував. Він не відзна
чався політичною і суспіль
ною впливовістю, структурова
ністю, потужною культурною 
складовою.

Євреї воліли по-старому до
мовлятися з поляками і росія
нами в Україні як панівними 
цивілізаційними силами; ви
знавали російське державне 
право на володіння підросій
ською Україною і навіть зму
сили українців відмовитися від 
традиційної назви єврейського 
населення «жиди». Неприрод
ність цього національного по
значення відчували і історик 
Михайло Грушевський, і сходо
знавець Агатангел Кримський. 
У терміні «жид» вони вбачали 
образу. Саме в такому семан
тичному забарвленні його вжи
валися росіяни. Хоча українці, 
колишні мешканці Речі Поспо
литої, звикли до нього як ціл
ком природного. Полякам та
ких вимог євреї не виставляли,  
визнаючи, крім того, за ними 
природне право на відновлення 
історичної Польщі в кордонах 
1772-го. Цікаво, що Євген Чика
ленко і члени редакції газети 
«Рада» намагалися перебороти 
ці упередження. Вживаючи 
«жид» у позитивному контек
сті, натомість «євреями» нази
ваючи національних переверт-
нів-руси фікаторів.

Тільки-но український рух 
перетворився на потужну силу, 
ситуація у відносинах із євре
ями почала змінюватися на 
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1879 рік
Впровадження Вільгельмом Марром у політичний 
словник терміна «антисемітизм» після заснування 
ним Антисемітської ліги в Гамбурзі, яка виступала 
проти змішування з євреями й за виселення остан-
ніх із Німеччини. Поява расового антисемітизму

1827–1835 роки
Прийняття серії антиєврейських законів у Російській імперії за 
Ніколая І: обов’язкова військова служба для євреїв, виселення 
з окремих міст (Київ, Херсон, Севастополь),  обмеження в пе-
ресуванні та виборі населеного пункту для проживання

1881–1882 роки
Хвиля інспірованих і зрежисованих царською владою 
погромів у Російській імперії: в Україні вони відбулись 
у Єлисаветграді (сучасний Кіровоград), Одесі, Берди-
чеві, Балті, Аккермані (Білгород-Дністровський). По-
чаток еміграції з держави близько 2 млн євреїв. 

1855–1881 роки
Період лібералізму в 
Росії (за Алєксандра ІІ) 
супроводжувався по-
слабленням деяких 
обмежень щодо єв-
реїв: надано свободу 
пересування, зокрема, 
купцям першої гільдії, 
випускникам універси-
тетів, різним катего-
ріям ремісників і тор-
гівців

1867 рік
Скасування 
правових об-
межень еко-
номічного й 
цивільного 
характеру 
щодо євреїв 
у Австро-
Угорщині

1869 рік
Скасування попе-
редніх правових 
обмежень щодо 
представників ре-
лігійних громад 
(зокрема і юдеїв) у 
Північнонімецькій 
конфедерації, що 
стало прикладом 
для Німецької ім-
перії після 1871 
року

краще. Особливо помітна різ
ниця ставлення останніх до 
українського питання на Гали
чині. Там вони не лише підтри
мали ЗУНР, а й навіть виста
вили в УГА двотисячний Жи
дівський курінь. Єврейська 
еліта в нашій країні не робила 
ставки на ідею Української дер
жави протягом усього ХХ сто
ліття. Хоч опосередковано це 
була вина й самих українців, які 
робили мало спроб якимось чи
ном зацікавити своїм рухом міс
цевих євреїв. 

Дискримінаційні закони 
Ро сійської імперії щодо євреїв 
(смуга осілості, заборони на 
освіту, обіймання адміністра
тивних посад тощо) робили цю 
націю найбільш схильною до 
революційного опору царату. 
Усі радикальні партії всеросій
ського характеру лівого спря
мування (меншовики, більшо
вики, есери) переважно скла
далися з осіб єврейської націо
нальності. Водночас і лібе
ральні сили мали чималий від
соток їх у своєму складі. Руси
фікувавшись самі, вони ста
вали речниками русифікації і 
для українців. Ті з них, що по
лишили свою національність і 
визнавали себе росіянами, пе
ребуваючи в авангарді русифі
кації, виявляли почасти неза
вуальоване українофобство.

  
ПОШУК ПОРОЗУМІННЯ 
Деякі представники єврейської 
інтелігенції, які на той час уже 
стали частиною загальноросій
ського культурного проекту, 
частково підтримали україн
ський рух. Уже в Київській гро
маді 1860–1870-х років було чи

мало євреїв, до того ж самовід
даних прихильників україн
ської культурної окремішності 
й фактично перших ідейних са
мостійників поруч із Володи
миром Антоновичем та Олек
сандром Кониським. Вільгельм 
Беренштам – «гарячий» украї
нець за політичним вибором. За 
своє українофільство його 
кілька разів висилали за межі 
України, він був змушений два 
десятиріччя працювати в Пе
тербурзі, але наприкінці життя 
повернувся й знову став членом 
Старої громади (об’єднання 
української інтелігенції в Києві 
у 1870-х), був найсумліннішим 
відвідувачем її засідань. 

Фінансово громаді багато 
допомагав інший її член банкір 
Всеволод Рубінштейн. У жан
дармських звітах можна прочи
тати, що українською справою 
займалися не так «природні 
малоросіяни», як євреї (серед 
громадівців було також багато 
німців, шведів, поляків, ро
сіян: Ілья Шраг, Самуїл Лінд
форс, Тадей Рильський, Борис 
Познанський, Костянтин Ми
хальчук, Олександр Русов). 
Жан  дарми не дуже силувалися 
робити в цьому питанні якісь 

національні розрізнення. Твор
цем концепту української полі
тичної нації – територіального 
патріотизму землі – був поляк 
В’ячеслав Липинський. Цей кон -
цепт спрацював і щодо україн
ських євреїв. Характерно, що 
саме «не зовсім українці» були 
часто-густо найсвідомішими 
політичними українцями. 

Нове покоління вже полі
тичних українців, а не україно
філів почало шукати домовле
ностей із місцевим єврейством 
про спільні дії за національне 
визволення. Поступово націо-
нал-демократи намагалися схи

лити євреїв на бік українських 
домагань та облишити росій
ську орієнтацію. 

Сіонізм – рух за будівни
цтво Єврейської держави на іс
торичній батьківщині – був 
природним союзником україн
ської со ціал-демократії, яка од
ним зі своїх завдань мала побу
дову влас  ної держави. Заро
дився він у найблагодатнішій 
для євреїв країні Австро-
Угорщині, а знайшов своє най
більше поширення в Росії, де 
для євреїв існували значні 
кар’єрні перешкоди. Цікаво, що 
лідер УСДРП Лев Юркевич, 
який обстоював ідею україн
ської самостійності й водночас 
був ортодоксальним марксис
том, виступав за примат класо
вого над національним, нази
вав пропаганду ідеї самостій
ної України українським сіо
нізмом. Саме УСДРП налаго
дила співпрацю з єврейськими 
соціалістами, які мали потужні 
впливи в Україні (партії 
«Бунд», «Поалей-Ціон», «Серп» 
тощо). Однак для останніх ви
гіднішими партнерами висту
пали російські соціал-демо-
крати. РСДРП – імперська пар
тія – була соліднішою за не
численну УСДРП. 

Утім, УСДРП мала у своїх 
рядах чимало українців єврей
ського походження: Михайло 
Гехтер – визначний публіцист 
«Ради», Олександр Гермайзе – 
член Центральної Ради, права 
рука Грушевського в історичній 
секції ВУАН, Лев Ідзон став од
ним із перших дослідників 
творчості Володимира Винни
ченка. Саме УСДРП ініціювала 
кооптацію до ЦР представників 
єврейських партій, залучила 
їхніх політиків до роботи в Ге
неральному секретаріаті. Євреї 
були зазвичай міністрами фі
нансів у різних урядах УНР.

Але була й протилежна 
думка: протиставити єврейство 
українству, зберегти історичне 
статус-кво і далі варитися обом 
народам у різних не пов’язаних 
між собою суспільних казанах. 
Микола Міхновський, автор пер
шої самостійницької програми 

ЧИМАЛО ЄВРеїВ,  
ФАКТИЧНО «ВІДМИВШИСь»  
ВІД НАЦІОНАЛьНОГО, 
ПеРеТВОРИЛИСЯ НА homo 
SoVEtIcuS

ЦИТАТА  
З КНИЖКИ 

ПОЛА 
ДЖОНСОНА 
«ІСТОРІЯ ЄВ-

РеїВ»:  
«Це правда, що єв-
реї задавали тон у 

більшовицькій пар-
тії, що вони відігра-
вали велику роль як 

у верхніх ешело-
нах, так і серед ря-
дових членів... Але 
то були «неєврей-
ські» євреї... Вони 
ненавиділи свою 
єврейськість, і бо-
ротьба за револю-
цію була для них 

найприйнятнішим 
із морального боку 

засобом її позбу-
тися. Їхня єврей-

ськість додавала та-
кій революційній 

боротьбі особливої 
емоційної при-

страсності, тому що 
вони сподівалися: 
перемога револю-

ції принесе не лише 
людству загальне 
визволення від са-
модержавства, а й 

особисте звіль-
нення їм від влас-
ного єврейського 

тягаря».

Прояви ненависті й дискримінації Прояви толерантності
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1891 рік
Депорта-
ція 30 тис.  
євреїв  
із Москви

1894 рік
«Справа Дрейфуса» у Франції, пов’язана із засудженням армій-
ського капітана єврея Альфреда Дрейфуса до довічного ув’язнення 
за «шпигунство» на користь Німеччини. Судовий процес виявив по-
ляризацію суспільства навколо проблеми антисемітизму. 80% 
преси в країні стали на позицію офіційного судочинства

Кінець ХІХ – початок ХХ століття
Активізація течії «фьолькіш» (з нім. Völkische Bewegung – 
народний рух) у Німеччині, яка виступала за прийняття 
антиєврейського законодавства в імперії Гогенцоллер-
нів та расову сеграцію німців від євреїв. Не мав суттє-
вого впливу на політику офіційного Берліна

1903–1906 роки
Чергова хвиля антиєв-
рейських погромів у Ро-
сійській імперії (тільки в 
жовтні 1905-го їх було
690)

наддніпрянців, пропонував ба
чити в євреях громовідвід в 
українських політико-куль тур -
них негараздах теперішнього 
часу. Після першої російської ре
волюції він радив українцям 
тримати спільний протиєврей
ський фронт із чорносотенцями 
Пєтра Столипіна. Євген Чика
ленко намагався ж проводити у 
«Раді» прихильну єврейську опі
нію. Його навіть жартома нази
вали «єврейським батьком», але 
розтопити атмо сферу традицій
ної національної недовіри як із 
боку євреїв, так і з боку україн
ців не вдалося. 

ОПОРА НА БІЛьШОВИКІВ
І все ж у цій історичній ситуації 
міцного політичного україн сь-
ко-єврейського союзу на умовах 
визнання української держав
ності за гарантування найшир
ших прав для єврейської авто
номії не вийшло. Знову перемо
гла ставка євреїв на сильні
шого. Гору взяла гравітація на 
тоталітарний і деспотичний 
більшовизм із його орієнтацією 
на інтернаціоналізм та світову 
революцію. Чимало євреїв бу-
ли спокушені роллю лідера но
вої політичної еліти в червоній 
імперії. 

І це при тому, що ця імперія 
вимагала відмовитися від влас
них традиційних елементів: 
юдейської релігії, мови і навіть 
національної самоідентифікації. 
Єврейські комуністи змінювали 
свої прізвища на російські псевдо
німи. Лідери РСДРП переважно 
за місцем народження були з 
українських земель: Лев Троць
кий (Бронштейн) – із Миколаїв
щини, Грігорій Зінов’єв (Аппель-
баум-Радомисльський) – із Пів
нічної Київщини, Мойсей Уриць
кий був сином черкаського купця 
другої гільдії. Євреї за маятнико
вим принципом (нас визиску
вали, то тепер ми відіграємося на 
інших) масово наводнили ЧК, ка
ральні загони для боротьби із се
лянством, таким чином лише пі
діграючи затихлому начебто 
побу товому (соціаль  но-економіч-
ному) антисемітизму. 

УНР давала євреям права, 
небачені в конституціях інших 
держав: персональну автономію, 
підпорядкування власному єв
рейському міністерству при 
об’єднаному Міністерстві націо
нальних відносин (для трьох 
найбільших національних мен
шин в Україні: росіян, поляків 
та євреїв). Це була своєрідна да
нина часам кагалу, коли євреїв 
судила їхня ж громада, а не 
міська чи шляхетська влада по
ляків та українців. Їдиш визна
вали однією з державних мов 
України, підтримку діставали 
всі єврейські культурні сфери: 
театр, школа, література тощо. 
Однак що означали обіцянки 
сторони, яка програла у військо
вих змаганнях із більшовиками? 

Зрештою ставка на сильного 
обернулася трагедією для єв
рейського народу в роки утвер
дження сталінського тоталіта
ризму. Водночас чимало євреїв 
свідомо пішли на службу новій 
російській імперії – СРСР, 
ставши органічною частиною 
системи й фактично «відмив
шись» від національного, пере
творилися на homo soveticus. 
Вони втратили усі зв’язки з бра
тами по вірі, мові й культурі, які 
стали на шлях розбудови єврей
ської державності. 

ЗГАЯНИЙ 
ЧАС. У період 
формування 
націй кон-
структивно-
го діалогу на 
рівні еліт між 
українцями 
та євреями не 
вийшло
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1918–1921 роки
В роки громадянської ві-
йни в Росії на території ко-
лишньої «смуги осілості» 
жертвами погромів стали 
50–100 тис. євреїв

1913 рік
«Справа Бейліса» – показовий судовий процес у Києві проти єврея 
Менахема Менделя Бейліса, звинуваченого в ритуальному вбивстві 
християнського хлопчика Андрія Ющинського. Організаторами ви-
ступили високопосадовці міністерства юстиції Російської імперії. 

1935 рік
Прийняття Нюрнберзьких законів у нацистській Німеччині, які ізолювали 
євреїв за расовим принципом, позбавляли їх громадянських, політичних та 
економічних прав. На основі цих документів було видано 12 постанов, що 
закрили людям відповідного походження доступ майже до всіх посад і 
професій у Третьому Рейху й запровадили обов’язкову відмітку Jude

Ч
асто-густо в міжнародно  му 
житті та міждержавних 
відносинах політики і маси 
воліють мати справу не з 

реальними націями в усій різно
барвності їхніх характеристик, а з 
усталеними національними репу
таціями (іміджами), які штучно 
створюють їхні недруги.

Один із найшкідливіших для 
образу України став поширений 
ще з кінця ХІХ століття і час від 
часу підживлюваний до сьогодні 
міф про «біологічний антисемі
тизм» українців, що спирається 
на особливим чином витлумачені 
записки сучасника Націо нально-
визвольної війни під проводом 
Богдана Хмельницького рабина 
Ганновера, але над усе також на 
специфічно препароване тракту
вання подій 1917–1920-х років в 
Україні. Передусім ідеться про по
дії, пов’язані з масовими єврей
ськими погромами, що чинилися 
під час російської  громадянської 
війни на наших теренах. 

НА ЗАХИСТ ЄВРеїВ 
У 1918–1920-х ситуація в Україні 
була вкрай складною. У цей час 
боротьбу за владу на її території 
вели цілий десяток політичних 
гравців: прихильники табору 
УНР, симпатики гетьмана Павла 
Скоропадського, більшовики, 
мен шовики, есери, російські бі-
лі, поляки, румуни, угорці, нім-

 ці, австрійці, війська Антанти 
(французи, британці, греки). Знач-
 на частина українського єврей
ства зробила свій вибір на ко
ристь комунізму. Однак чимало 
представників їхньої громади 
тяжіли не до більшовиків, а до 
меншовиків. Були поміж них і 
прихильники самостійної Укра
їни: Арнольд Марголін, Соломон 

Ґольдельман, Пінхос Красний, 
Моше Зільберфарб…

Основним рушієм погромів у 
цей буремний час була темна ву
лична юрба, що керувалася гас
лом: «Грабуй награбоване!». По
трібно також ураховувати, що 
тоді у в’язницях перебували пе
реважно опоненти ворогуючих 
сторін, а кримінальні елементи 
вільно пересувалися теренами 
колишньої Російської імперії. В 
Україні не було стабільної влади. 
Її уряд рідко контролював 
більше ніж 30% державної тери
торії. Йому доводилося працю
вати також у Вінниці, Житомирі, 
Рівному, Кам’янці-Подільському. 
Влада в столиці змінювалася 
дуже часто. Бували випадки, 
коли голова Директорії, голов-
ний отаман Симон Петлюра ре
ально контролював лише влас
ний штабний вагон. Незважа
ючи на це, лідер УНР, що за свою 
коротку історію практично не 
знала миру, докладав великих 
зусиль для недопущення погро
мів (див. «Мовою докумен-
тів»). 

Умиваючи руки
Як з українців зробили найбільших погромників євреїв під час 
громадянської війни в Росії

Автор:  
Ігор Лосев 

1914–1915 роки
Створення єврейського 
батальйону (Zion Mule 
Corps) у британській 
армії для участі у війні 
проти Туреччини на 
Галліполійському 
фронті (один з ініціа-
торів – одесит Володи-
мир Жаботинський). 
Солдати-добровольці 
походили з Великої 
Британії, Канади, Ро-
сії, США та палестин-
ських провінцій 
Османської імперії.  
У серпні 1917 року ба-
тальйон був перетво-
рений на полк і брав 
участь у битвах на Па-
лестинському фронті

1917 рік
Декларація міні-
стра закордонних 
справ Великої Бри-
танії лорда 
Джеймса Баль-
фура про під-
тримку офіційним 
Лондоном планів 
щодо створення 
«національного 
вогнища» для єв-
рейського народу 
в Палестині. Заяву 
підтримали Фран-
ція, Італія та США, 
й вона була вклю-
чена в текст бри-
танського мандата 
над цією терито-
рією

1917–1918 роки
Українська Центральна Рада 
поповнилась представни-
ками росіян, поляків та єв-
реїв. Останні мали в ній 50 
депутатів від своїх головних 
політсил (1/10 загального 
складу). До Генерального Се-
кретаріату входили член пар-
тії «Бунд» Мойсей Рафес (ге-
неральний секретар фінан-
сів) і Моше Зільберфарб (ге-
неральний секретар, згодом 
міністр, відділу єврейських 
справ). Згідно із законом про 
національно-персональну ав-
тономію для нацменшин, 
їдиш став однією з офіційних 
мов УНР, його використову-
вали в написах на банкнотах, 
оголошеннях і законах.

1919–1921 роки
У складі Директорії УНР 
було відновлено Мініс-
терство єврейських 
справ (керівники – Яків 
Лацкі-Бертольді, Абрам 
Ревутський та Пінхос 
Красний), відновлено 
закон про автономію. 
Євреї брали активну 
участь в управлінських і 
дипломатичних струк-
турах УНР: Соломон 
Ґольдельман був заступ-
ником міністра торгівлі і 
промисловості, Ар-
нольд Марголін – за-
ступником міністра за-
кордонних справ, ди-
пломатичним представ-
ником УНР у Лондоні й 
Парижі

1919 рік
Формування на основі єврейської самоо-
борони Тернополя «пробоєвого» баталь-
йону («жидівського куреня») у складі 1-го 
корпусу Української Галицької армії (ко-
мандир –поручик Соломон Ляйнберг) 
для участі в «Чортківській офензиві». 
Причиною вступу євреїв до українського 
війська стали погроми, організовані по-
ляками у Львові у листопаді 1918-го. Під-
розділ відзначився в боях проти останніх 
на Тернопільщині та проти більшовиків 
на Проскурівщині й Вінниччині. Як наслі-
док – утратив дві третини складу і згодом 
був розформований. Крім того, євреї ста-
новили помітну частку в медичному пер-
соналі армії ЗУНР. Політики Західно-
Української Народної Республіки плану-
вали запровадити єврейську 
національно-персональну автономію на 
території Східної Галичини

1933–1935 
роки
Діяльність при 
Лізі Націй ві-
домства вер-
ховного комі-
сара у справах 
біженців на 
чолі з Джейм-
сом МакДо-
нальдом, яке 
допомагало 
єврейським 
утікачам із Ні-
меччини й бо-
ролося проти 
обмежень на 
імміграцію до 
західноєвро-
пейських 
країн

ПеВНІ СИЛИ ДОСІ 
НАМАГАЮТьСЯ ПОСТАВИТИ 
ЗНАК ТОТОЖНОСТІ МІЖ 
УКРАїНСьКИМ РУХОМ ТА 
АНТИСеМІТИЗМОМ

Прояви ненависті й дискримінації Прояви толерантності
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1935–1937 роки
Започатукування в польських гімназіях та університетах практики 
сегрегації єврейських студентів (так зване гетто лавкове),  
а також введення ліміту на навчання представників цієї націо-
нальності, що спровокувало хвилю сутичок у вишах Варшави. Єв-
реїв було витіснено також із профспілкової та публічної сфери

1936–1940 роки
Унаслідок сталінської політики 
терору й масових чисток кіль-
кість євреїв у партійно-
державному апараті СРСР 
зменшилася від 40% до 4%.

9–10 листопада 1938 року
Перша спланована нацистами акція терору проти євреїв у 
Третьому Рейху («Кришталева ніч»), унаслідок якої було 
погромлено й спалено 267 синагог, 7,5 тис. торгових і ко-
мерційних підприємств, 91 особу вбито, близько 3,5 тис. 
заарештовано й кинуто до концентраційних таборів

ПОГРОМИ БІЛИХ 
ЧОРНОСОТеНЦІВ 
Усі учасники збройної боротьби 
в Україні брали участь у єврей
ських погромах: і війська Дєні
кіна, і Червона армія, і Армія 
УНР, і польські війська. Але зви
нувачення лунали майже ви
ключно на адресу української 
сторони. Між тим дєнікінські по
громи відрізнялися від решти 
організованістю і планомір
ністю, а також наявністю потуж
ної ідеологічної бази, яку сфор
мулював відомий російський 
шовініст-чорносотенець Васілій 
Шульґін. 

«Ночами на улицы Киева 
выходит средневековая жизнь. 
Среди мертвой тишины и безлю
дья вдруг начинается душераз
дирающий крик. Это кричат 
жиды. Кричат от страха… 

Во тьме улицы где-нибудь 
появится кучка вооруженных, со 
штыками людей, и увидев их, 
огромные пятиэтажные и 
шестиэтажные дома начинают 
выть сверху до низу… Целые 
улицы, охваченные смертель-
ным ужасом, кричат нечелове
ческими голосами, дрожа за 
свою жизнь. Это настоящий, 
непритворный ужас, настоящая 
пытка, которой подлежит все ев
рейское население. Русское на
селение, прислушиваясь к ужас-
ным крикам, которые выры-
ваются из тысячи сердец под 
влиянием этой «пытки стра
хом», думает вот о чем: научатся 
ли евреи чему-нибудь в эти 
ужасные ночи? Поймут ли они, 
что значит разрушить государ
ства, которых они не создавали? 
Поймут ли они, что значит по 
рецепту «великого ученого 
Карла Маркса» натравливать 
один класс на другой?»

На відміну від Петлюри, Дє
нікін жодних покарань за по
громи для своїх підлеглих не ви
магав, а коли після взяття Хар
кова до нього прийшла єврей
ська делегація з проханням звер
нутися до своєї армії із закликом 
не чинити їх, російський генерал 
відмовився. Дуже показово, що 
коли вже в наш час у Москві від
булося урочисте перепоховання 

праху генерала Дєнікіна, то 
жодна єврейська організація не 
виступила з протестом. А що 
було б, якби в Києві перепохо
вали прах Симона Петлюри?

Про природу таких подвій
них стандартів, що яскраво вия
вилися на початку ще XX сто
ліття, писав відомий єврейський 
громадський діяч Ілля Черико
вер: «Треба признатися, що укра
їнська ідея, незважаючи на під
тримку єврейських партій, не 
проникла в глибину єврейського 
населення. Поряд з партіями іс
нував ще просто обиватель, який 
мав до української справи певну 
недовіру, в кращому випадку 
байдужість. Це ставлення вира
жалося не тільки в підсміюванні 
над українською мовою і виві
скою, на українізацію він відпо
вів пасивним спротивом. Єврей
ський обиватель боявся україн
ства, воно було йому чуже в той 
час, коли в російську державу і в 
російську культуру він, незважа
ючи на всі останні потрясіння, ві
рив». Дивно, але всі погроми 
«чорної сотні» за царату, всі дє
нікінські погроми не змогли ту 
віру похитнути. 

Звісно, не всі представники єв
рейського народу були такими 
май  же геніальними ясновидцями, 
як Жаботинський, який глибоко і 
тонко відчував українське питання 
і чинник української національної 
стихії, ось чому діяч уряду УНР Со
ломон Ґольдельман писав у 

книжці «Жидівська національна 
автономія в Україні. 1917–1920»: 
«…росіяни в Петрограді, а жиди в 
Києві не вірили своїм очам, просто 
не могли повірити, що справді іс
нує велика нація, що її люди 
звуться українцями, і велика кра
їна, яка має назву Україна».

ЄВРеЙСьКІ ПОДВИГИ 
БУДьОНІВЦІВ 
Треба торкнутися ще однієї обста
вини, що за радянської влади 
була цілком табуйованою. Йде-
ться про активну організацію і 
здійснення єврейських погромів 
загонами Червоної армії. Дещо 
про це сказав Ісаак Бабель в «Ко
нармії». Поява книжки викли
кала шалене обурення з бо ку її ко
лишнього командарма Сємьона 
Будьонного, що й позначилося 
трагічно на долі автора (у 1940-му 
його засудили до розстрілу. – 
Ред.). Під час походу на Варшаву 
1920-го червона кавалерія чи
нила страшні безлади в єврей
ських містечках Західної України.

Російський воєнний історик 
Юрій Рубцов у книжці «Марша-
 лы Сталина: от Буденного до 
Булганина» пише: «За свідчен
ням очевидців, жодна влада не 
влаштовувала таких погромів, 
як червоні кавалеристи з армії 
Будьонного». Пограбування і по
громи супроводжували Першу 
кінну армію на всьому її шляху 
на Південь України на фронт 
проти Вранґеля.

1939 рік
Підтримка уря-
дом Августина 
Волошина в 
Хусті 
національно-
культурних прав 
єврейських гро-
мад у Карпат-
ській Україні

ЛОГІКА ГРО-
МАДЯНСьКОЇ 
ВІЙНИ В РОСІЇ. 
У 1918–1920 
роках євреї 
ставали жерт-
вами чи не всіх 
учасників про-
тистояння
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20 січня 1942 року
Ванзейська нарада за участю провідних нацистських 
діячів ухвалила рішення про «остаточне вирішення 
єврейського питання» в Європі, що передбачало 
проведення політики геноциду. Жертвами Голокосту 
в роки Другої світової війни стали 6 млн євреїв

1942–1945 роки
Діяльність на території 
Генерал-губерна-
торст ва організації 
«Ради допомоги єв-
реям» («Жегота»), яка 
врятувала 12 тис. осіб 
від нацистського гено-
циду

29 листопада  
1947 року
Прийнято резолю-
цію ГА ООН щодо по-
ділу Палестини, щó 
стало передумовою 
для проголошення 
Держави Ізраїль  
14 травня 1948 року

1979 рік
Створення в Ізраїлі за ініціативою колиш-
нього в’язня ҐУЛАҐу Якова Сусленського 
«Товариства українсько-єврейських взає-
мин», метою якого було покращення від-
носин між двома народами. Укладення 
угоди про співпрацю між представниками 
Всесвітнього єврейського конгресу та Укра-
їнського конгресового комітету Америки

1938–1941 роки
Запровадження за нацистським зразком антиєврей-
ського законодавства у країнах-сателітах Третього Рейху: 
Угорщині, Італії, Словаччині, Румунії, Болгарії, Незалеж-
ній Державі Хорватія, вішистській Франції та її північно-
африканських володіннях (Алжирі, Марокко, Тунісі)

1948–1949, 1952–1953 роки
Ініційовані Сталіним хвилі антисемітизму в СРСР  
під гаслами боротьби з «безрідним космополітиз-
мом»: розгром Єврейського антифашистського ко-
мітету, закриття національних видань, арешти ін-
телігенції, «справа лікарів»

У червні 1920-го Серґєй Фазі-
Жилінскій, заступник началь
ника політвідділу першої Конар
мії, доповів у центральні партій-
но-державні органи про факти 
антисемітизму, шовінізму, гра
бунки і насильство щодо мирного 
населення і полонених, звинува
тивши командування в потуранні 
таким виявам. За це Фазі-
Жилінского було знято з посади. 
А поміж бійців поширювалися 
цілком визначені настрої: «Ідемо 
почистити тил від жидів», «бий 
жидів – комісарів і комуністів». 

Повернення цієї кінної орди 
в Україну було справжньою на
валою. Член Ради Оборони 
РСФРР Григорій Мельничан
ський доповідав про «подвиги» 
конармійців: «У Прилуках 
убито 21 людину, 12 поранено і 
багато зґвалтовано жінок і ді
тей… У Вахнавці 20 вбито, кіль
кість поранених і зґвалтованих 
невідо  ма, спалено 18 будинків». 

Однак «радянському наро
дові» знати про всі ці речі було 
недозволено. Тому Білий рух 
практично не зазнав звинувачень 
в антисемітизмі, Червону армію в 
цьому плані треба було вважати 
святою і безгрішною, а всіх «со
бак» повісили на українців. 

ПРИВІЛеЙ УКРАїНЦІВ
Як казав генерал Дєнікін, якби 
він знав, що червоні збережуть 
імперію, то ніколи не став би 
проти них воювати. Усе ХХ сто
ліття і до сьогодні певні сили 

намагаються поставити знак 
тотожності між будь-яким 
українським національним ру
хом та антисемітизмом, хоча 
останній у нашій країні ніколи 
не був чимось феноменальним, 
особливим порівняно з характе
ром і масштабом поширення 
цього явища в інших державах 
Європи. Україна не була «чемпі
оном антисемітизму», як праг
нуть довести деякі недобросо
вісні автори.

Про цю ситуацію дуже влуч-
 но висловився Ізраїль Клейнер, 
автор чудової, але маловідомої в 
нашій країні книжки «Владімір 
(Зеев) Жаботинський і україн
ське питання»: «Надзвичайно 
характерно, що автори, які пи
шуть про погроми, ніколи не 
ототожнюють погромницьку та 
взагалі антисемітську діяль
ність російського, німецького, 
польського, литовського та ін
ших народів із їхньою націо
нальною свідомістю або націо-
нально-визвольною боротьбою 
– це залишається «привілеєм» 
тільки українського національ
ного ру ху. Чи можна вказати на 
яскравіший приклад масового 
упередження?».  

МОВОЮ ДОКУМеНТІВ
Телеграма головного отамана Армії УНР Симона 
Петлюри коменданту станції Миргород про за-
борону єврейських погромів. 28 січня 1919 року
Київ, Міністерство єврейських справ
«Міністерство єврейських справ повідомляє про гра-
бунки та ексцеси на ст. Еріськи над єврейським насе-
ленням з боку проходящих ешелонів. Наказую розслі-
дувати справу і мені донести, а також вжити міри, щоб 
подібні ексцеси на далі не мали міста і карно переслі-
дувались». 
Головний отаман Петлюра.
ЦДАВО України. – Ф. 2060. – Оп. 1. – Спр. 23. – Арк. 10.

Телеграма головного отамана Армії УНР Симона 
Петлюри коменданту тилу з вимогою негайно 
розстрілювати провокаторів, що підбурюють ко-
заків до єврейських погромів. 17 червня 1919 
року 
«…Всім всім смерть погромникам
У часопису «Український козак», число третє, повідо-
млення, що в Волочиську після вступу нашого війська 
самими козаками був заарештований невідомий ро-
бітник, що підбивав наших козаків до єврейського по-
грому. Коли це було в дійсності, то наказую провокато-
рів негайно розстрілювати, повідомивши про це насе-
лення. Надалі в таких випадках вимагаю твердості і рі-
шучої росправи з такими провокаторами по закону 
військового часу».

Головний отаман Петлюра
Наштадарм Тютюнник
ЦДАВО України. – Ф. 1092. – Оп. 2. – Спр. 169. – Арк. 32.

Цитата з книжки Роберта Геллетлі «Лєнін,  
Сталін і Гітлер: доба соціальних катастроф»:

«Під час громадянської війни ан-
тичервона пропаганда білих 
«змальовувала більшовицький ре-
жим як єврейську змову і поши-
рила міф, що всі його головні 
вожді – євреї». Багато білих військ 
вважали за цілком природне, що 
євреї мають поплатитися за це 
життям (…) Найстрашніші по-
громи були в Україні, протягом 
1919 р. вони загострювалися з 
кожною поразкою білих, кульмі-

нація припала на кінець року, результатом були роз-
гром білих і масове вбивство євреїв, яких принижу-
вали й катували перед тим, як убити (…) Червона ар-
мія та інші совєтські війська також ґвалтували і грабу-
вали євреїв, але значно рідше. Лєнін легенько доко-
ряв, але на диво стримано висловився про антисеміт-
ське шаленство білих».
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Символ порозуміння
Володимир Жаботинський став уособленням єврейсько-української 
співпраці та пошуку компромісу

У надзвичайно складних єв -
рейсько-українських супе -
речностях, що формува
лися століттями, постат

 тю, яка вказала на реальний і 
прийнятий для сторін вихід, був 
Володимир (Зеєв) Жаботин
ський. Особистість вельми яск -
рава, своєрідна й нестандартна, 
яка до  сі зумовлює неоднозначне 
ставлення до себе, зокрема й у 
колах своєї національної громад
ськості.

БОРеЦь З АСИМІЛЯЦІЄЮ
Представник зрусифікованої єв
рейської родини в Одесі, Жабо
тинський мав вирішити про
блему, що так само гостро по
ставала перед Гоголем і Шев
ченком: творити в межах панів
ної російської культурної пара
дигми чи зробити вибір на ко
ристь свого народу? Він мав усі 
перспективи блискучої кар’єри 
російського літератора з того 
самого ряду, що й Мандель
штам, Пастернак, Багрицький, 
Бабель та інші, а це неминуче 
означало б розчинення в панів
ній культурі, тотальну духовну 
асиміляцію, втрату багатьох пи
томих єврейських ознак тощо.

Але для Жаботинського аси
міляція єврейства в Російській 
імперії була неприйнятною, 
хоча він добре розумів її при
чини і привабливість для бага
тьох своїх одноплемінців. Його 
пояснення цього феномену ди
вовижно збігаються з можли
вими мотиваціями процесу до
бровільного зросійщення бага
тьох українців. За Жаботин
ським, «гіпнотична дія» росій
ської культури на представників 
його національності детерміно
вана тим, що «єврейство ми [...] 
пізнаємо від раннього дитин
ства не в найвищих його виявах, 
а саме в його буденщині та оби
вательщині», «ми живемо серед 
цього гетто і бачимо на кожному 

Автор: 
Ігор Лосєв
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МРІЮЧИ ПРО ЄВРеЙСьКУ 
ДеРЖАВУ, ЖАБОТИНСьКИЙ 
СПІВЧУВАВ ТИМ, ХТО 
ПРАГНУВ УКРАїНСьКОї

кроці його потворну мізерність, 
створену сторіччями гноблення, 
і воно таке непривабливе, не
гарне», тоді як панівну культуру 
євреї сприймають у її найдобір
ніших зразках, очищеною від 
випадкового і другорядного. Ось 
чому найталановитіша й най
креативніша частина їхньої мо
лоді зміцнювала собою саме ро
сійську культуру.

«ЛеВ ЄРУСАЛИМА»
Часто-густо ці талановиті зруси
фіковані євреї ставали знаряд
дям російщення інших народів, 
як і українцям мимоволі дово
дилось відігравати роль русифі
каторів у Центральній Азії, За
кавказзі, Прибалтиці тощо. Жа
ботинський пояснював ці прикрі 
обставини своїм одновірцям, до 
того ж настільки суворо й неко
пліментарно, що будь-якого не
єврея за такі самі слова негайно 
оголосили б антисемітом. Май
бутній «Лев Єрусалима» мав 
право не вдаватися в диплома
тичну вишуканість, говорячи до 
свого народу.

Деякі нинішні «професійні 
євреї» гостро засудили б Жабо
тинського за таку, приміром, 
цитату: «Через те, що в нас вва
жається дуже distingue мовчати 
про євреїв, вийшов найбезглуз
діший наслідок: можна потра
пити в антисеміти за саме слово 
«єврей» чи за найневинніший 
відгук про єврейські особли
вості... Тільки євреїв перетво
рили на якесь заборонене табу, 
що на нього навіть найлагідні
шої критики не можна навести, 
і від цього звичаю втрачають 
найбільше самі євреї...»

Жаботинський ніколи не 
приховував, що він є послідов
ним патріотом своєї національ
ності, й саме тому з розумінням 
ставився до інших патріотів, чи 
то пак націоналістів. Відверто 
казав про те, що благо своїх од
ноплемінців є для нього найви
щою цінністю, і мріяв побачити 
євреїв гордою та величною на
цією в сім’ї людства замість при
нижених і заляканих діаспор.

Жаботинський дав своє тлу
мачення проблеми антисемі
тизму, поділяючи це явище на 
«суб’єктивний антисемітизм 
людей» і «об’єктивний антисе
мітизм обставин». Під другим 
розумів сам факт вигнанства й 
перебування на чужих теренах, 
якого, на його думку, можна по

збутися лише творенням влас
ної держави на землі предків, 
національного вогнища й ду -
хов  ного центру для всього сві
тового єврейства.

БУДІВНИЧИЙ ЄВРеЙСьКО-
УКРАїНСьКИХ МОСТІВ
Але для нас найбільший інтерес 
становить розуміння Жаботин
ським українського питання в 
контексті двосторонніх взаємин.

Володимир (Зеєв) Жаботин
ський – наш земляк, виходець з 
Одеси, в якій, за всеімперським 
переписом населення 1897 року, 
проживало 45% росіян, 35% єв
реїв і 10% українців. Незважа
ючи на це, він відчував, що 
місто з усіх боків оточене укра
їнським селянським «морем», 
яке раз по раз вихлюпує свої 
людські «хвилі» на вулиці Пів
денної Пальміри, формуючи 
лави її будівничих.

Дуже важко пережив кри
ваві погроми початку ХХ сто
ліття. Ці події стали для нього 
морально-емоційним струсом, 
що фактично змінив усе життя. 
Його боротьба проти антисемі
тизму супроводжувалась одно
часним протистоянням асимі
ляторству, коли євреї водночас 
виступали об’єктом русифікації 
та суб’єктом російщення інших 
народів. Жаботинський став на 
шлях сіонізму, тобто відро
дження єврейської держави в 
Палестині. Корнєй Чуковскій, 
спостерігаючи духовну еволю
цію свого приятеля, писав: «Він 
здавався мені сонцесяйним, 
життєрадісним, я пишався його 
дружбою і був певен, що перед 
ним – широкий літературний 
шлях. Але ось прогримів у Ки
шиневі погром. Володя Жабо
тинський геть змінився. Він по
чав вивчати рідну мову, розі
рвав зв’язки зі своїм колишнім 
оточенням, незабаром облишив 
участь у загальній пресі. Я і ра
ніше дивився на нього знизу до
гори: він був найосвіченіший, 
найталановитіший серед моїх 
знайомих. Але тепер я прикипів 
до нього ще сильніше... Що лю
дина може так змінитися, я не 
знав доти».

Жаботинський обрав націо
налізм, причому розумів його 
як велику життєву ідею, що не 
має нічого спільного з шовініз
мом, расизмом чи будь-якою 
формою етнічної зверхності. 
Мріючи про Єврейську державу, 

водночас співчував тим, хто 
мріяв про Українську. За це 
його ганьбили деякі діячі із се
редовища одноплемінців, зви
нувачуючи у «фашизмі» й «мі
літаризмі».

Ще в царській Росії він висту
пав із закликом до євреїв підтри
мати місцеві національні рухи, і 
насамперед український. Адже 
розумів: свідомі українці можуть 
стати найпотужнішими природ
ними союзниками в боротьбі 
проти чорносотенства, для якого 
антисемітизм був альфою і оме
гою в ідеології та практиці.

Володимир Жаботинський 
писав із цього приводу: «…ке
рівні партії національного 
українства визнають право єв
реїв на єврейську національну 
культуру […] і вітають кожний 
проблиск націоналізації єврей
ства». Він однозначно підтри
мував українців у їхніх змаган
нях за Східну Галичину з поля
ками, вважаючи, що останні не 
мають права на жодні претензії 
щодо цих земель.

Жаботинський не хотів, щоб 
імперські сили використовували 

його народ в інтересах гноб -
лення інших, про що й писав у 
журналі Михайла Грушевського 
в статті «Non multum, sed multa»: 
«Коли почалася боротьба між 
різними народностями, терито
ріальними, або такими, які ма
ють бодай якесь територіальне 
опертя, єврейству й тут наки
нули ненавиджену ролю зна
ряддя, засобу для чужої вигоди. 
У кожному окремому випадку та 
сторона, яка через свою впливо
вість або багатство мала силь
ніші засоби тиску, примушувала 
місцевих євреїв іти з нею для 
уярмлення іншої народності. У 
Галичині цією сильнішою сто
роною були поляки, і вони ши
роко «використовували» та 
«утилізували» затуркане, нео
свічене галицьке єврейство для 
національного гноблення укра
їнського народу».

У багатьох відношеннях Жа
ботинський виступав геніаль
ним провидцем, який бачив на 
століття вперед. Досить лише 
навести такий його прогноз: 

 Жаботинський пи-
сав: «Нам нема за 
що вибачатися. Ми 

народ, як усі на-
роди: не маємо 
жодного дома-
гання бути кра-
щими. Як одну з 

перших умов рівно-
правності вимага-

ємо визнати за 
нами право мати 
своїх мерзотників 

так само, як мають 
їх і інші народи. 

Так, є у нас і прово-
катори, і торговці 
живим товаром, і 
втікачі від військо-
вого обов’язку, є, і 
навіть дивно, що їх 
так мало за ниніш-

ніх умов».

Цікаво, що в часи, 
коли напади на по-
стать Кобзаря були 
радше правилом, 
ніж винятком, Жа-
ботинський писав 

про нього таке: 
«Шевченко є націо-

нальний поет, і 
саме в цьому його 
сила. Він дав і сво-

єму народові, і 
всьому світові 

яскравий, непохит-
ний доказ того, що 

українська душа 
здатна до найви-
щих злетів само-

бутньої культурної 
творчості… Шев-

ченко залишиться 
тим, чим створила 
його природа: слі-
пучим прецеден-

том, який не дозво-
ляє українству від-

хилитися від шляху 
національного ре-

несансу».
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«Можна сміливо твердити, що 
вирішення суперечки щодо на
ціонального характеру Росії 
цілковито залежить від позиції, 
яку посідатиме 30-мільйонний 
український народ. Якщо він 
погодиться обрусіти – Росія 
піде одним шляхом, не пого
диться – вона муситиме піти ін
шим шляхом».

Якби Жаботинський не зро
бився видатним діячем для єв
реїв, він обов’язково став би ним 
для української державності: 
настільки глибоко, точно і спра
ведливо оцінював національні 
потреби українців.

Дбаючи про національні ін
тереси єврейства, політик розу
мів їх настільки глибоко й не 
дрібнокон’юнктурно, що пов’я -
зував перспективи для нього в 
нашій країні з підтримкою сво
їми одноплемінцями україн
ського національного руху. Вва
жав це для власного народу ко
рисним.

ПРИХИЛьНИК СОЮЗУ 
З ПеТЛЮРОЮ
Жаботинський доклав величез
них особистих зусиль для проти
дії погромам в Україні у 1917–
1920-му. Зокрема, в листопаді 
1917-го сіоністська фракція в 
Українській Центральній Раді 
запропонувала за ініціативою 
Йосипа Шехтмана (соратника 
Жаботинського) створити єврей
ські збройні формування для за
хисту від погромів. Симон Пет
люра цілком погодився з такою 
пропозицією. Але її провалили 
єврейські ж таки соціалістичні 
партії в Центральній Раді, охрес
тивши план Шехтмана «націона
лістичним» і «контрреволюцій
ним». Пізні  ше вони також відхи
лили проект формування 
само оборони, який ініціювали 
ветерани Першої світової війни, 
об’єднані в «Союзі євреїв-воїнів».

Однак і Симон Петлюра, й 
деякі сіоністські кола знову по
вернулися до ідеї єврейської 
збройної самооборони під час 
підготовки до походу проти 
більшовиків в Україну восени 
1921-го, коли було укладено 
угоду між Володимиром Жабо
тинським і представником 
уряду УНР Максимом Славин
ським. Головний отаман одно
значно підтримував створення 
таких національних збройних 
загонів, як складової армії Ук -
раїнської Народної Республіки. 

У цьому питанні він був рішу
чим опонентом єврейських со -
ціа  лістів-пацифістів і союзни
ком сіоністів. Підписуючи уго  ду, 
Жаботинський сподівався, що 
війська Директорії рішуче при
душуватимуть будь-які спро  би 
погромів на зайнятій ними те
риторії.

На той час єврейські органі
зації світу оголосили бойкот 
уряду УНР і припинили будь-які 
контакти з ним. Однак «Лев 
Єрусалима» проігнорував ці за
борони, виходячи із власних пе
реконань: «…ні Петлюра, ні Вин-
ниченко, ні решта видатних чле
нів цього українського уряду ні
коли не були тими, як їх назива
ють, «погромниками». Хоча я їх 
особисто не знав, усе ж таки я 
добре знаю цей тип українського 
інтелігента-націо  наліс  та з соці
алістичними поглядами. Я з 

ними виріс, разом з ними прова
див боротьбу проти антисемітів 
і русифікаторів – єврейських та 
українських. Ані мене, ані решту 
думаючих сіоністів Південної 
Росії не переконають, що людей 
цього типу можна вважати за 
антисемітів».

БОРОТьБА  
ЗА ВІЛьНИЙ ІЗРАїЛь
Під час Першої світової Жабо
тинський воював у складі ство
реного ним Єврейського легіону 
британської армії, який відзна
чився в боях проти турецьких 
військ у Палестині. Після війни 
створив у Єрусалимі єврейську 
самооборону. Пізніше ці загони 
стали зародком ізраїльських 
збройних сил. 1920 року самоо
борона дала відсіч арабським 
екстремістам, що намагалися 
влаштувати погром. Британська 
влада звинуватила Жаботин
ського й засудила до 15 років ка
торги. Але світова громадськість 
висловила протест, і його невдо
взі відпустили.

Оскільки Жаботинський 
притримувався правих полі
тичних поглядів, його шалено 
критикували ліві єврейські пар
тії, називаючи «ворогом робіт
ничого класу», «мілітаристом», 
«реакціонером» тощо. Помер 
він 1940 року в США, але запо
відав перенести його прах до 
Єврейської держави. Опоненти 
багато років чинили опір вико
нанню цього заповіту, й лише 
1964-го тлінні останки було по
ховано в Єрусалимі на горі 
Герцля. А рух Жаботинського 
трансформувався в партію «Хе
рут» – «Свобода». 

НеОРДИНАРНИЙ ПАТРІОТ
Трактування Жаботинського в єврейських колах залиша-
ється вельми неоднозначним. Це значною мірою пояс-
нюється великим упливом в Ізраїлі соціалістичних ідей, 
непримиренним антагоністом яких він був. Крім того, 
деякі діячі не сприймають його саме через дружнє став-
лення до українського визвольного руху. Однак ця по-
стать, у якій дивовижним чином поєднувалися роман-
тик і лицар із національним реалістом та прагматиком, 
дбаючи про справжні й далекосяжні інтереси свого на-
роду, ніколи не боялась іти проти течії. Про це свідчать 
слова самого ж таки Жаботинського: «Я пишаюся легіо-
ном, пишаюся роллю, яку я відіграв під час оборони 
Єрусалима. Але ще більше я пишаюся угодою з Петлю-
рою, дарма що з неї нічого не вийшло; і коли я помру, 
ви можете написати на моїй могилі: «Це людина, яка 
уклала угоду з Петлюрою».
Заслуги Жаботинського перед своєю нацією – величезні, 
але, як із сумом написав Ізраїль Клейнер, «його спіткала 
доля багатьох щирих і безкорисливих людей: численні 
представники єврейського народу вклонялись (а деякі й 
досі вклоняються) антисемітові єврейського похо-
дження Карлові Марксу, а не єврейському патріотові й 
водночас альтруїстові Жаботинському».

ПАЦИФІСТИ 
ПРОТИ 
СІОНІСТІВ. 
Проект 
створення 
єврейської 
самооборони 
для захисту 
від погромів 
на території 
України був 
провалений 
самими ж 
євреями-
соціалістами 
в Центральній 
Раді

30|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 14 (231) 6–12.04.2012

СпЕціАлЬНА ТЕмА| 





Паризька провокація
Як більшовики запустили міф петлюрівського антисемітизму

1921–1923 років, відновив із За
ходом торговельні відносини, 
уклавши низку двосторонніх 
угод, а відтак домігся також офі
ційного визнання.

Важливою складовою біль
шовицьких зусиль на міжнарод
ній арені у цей час стало форму
вання позитивного іміджу Ра
дянського Союзу в середовищі 
європейських суспільств. Для 
цього під прикриттям інозем
ний відділ ОДПУ та відділ між
народних зв’язків Комінтерну з 
метою пропагування ідей солі
дарності з пролетарською Мо
сквою створювали закордонні 
легальні організації, клуби, ви
давництва, газети і товариства.

Водночас у повоєнний час 
більшовики почали формувати 
за кордоном розгалужену роз -
відувально-терористичну мере-
 жу для здійснення як широко
масштабних, так і локальних та

П
ісля невдалих спроб орга
нізації збройних комуніс
тичних повстань у Німеч
чині на початку 1920-х ро

ків більшовицький уряд на чолі з 
Владіміром Лєніним узяв курс 
на призупинення розпалювання 
пролетарської революції в Єв
ропі. Для радянської влади жит
тєво необхідним в умовах пово
єнного часу став пошук тимчасо
вого пере  мир’я зі «світовим імпе
ріалізмом» для відновлення кра
їни, зруйнованої після Першої 
світової та громадянської воєн.

ПІД ПРИКРИТТЯМ 
ДИПЛОМАТІї 
У 1920-х пріоритетним завдан
ням радянської зовнішньої полі
тики був вихід із міжнародної 
ізоляції. Спочатку Раднарком, 
користуючись потребами євро
пейських економік в умовах по
воєнної господарської кризи 

Автор: 
Олександр 

Пагіря

ємних операцій. Західні спец
служби, не маючи достатнього 
урядового фінансування і приві
лейованого державного статусу, 
який був у радянських органів, 
не могли ефективно проти  стоя  ти 
активним діям ОДПУ (НКВС) у 
своїх країнах.

У ПРИЦІЛІ ОДПУ 
Після перемоги червоних у гро
мадянській війні особливим 
об’єктом зацікавлення з боку ра
дянських спецслужб була діяль
ність лідера української полі
тичної еміграції, головного ота
мана Армії УНР Симона Пет
люри, який після поразки Ви
звольних змагань емігрував до 
Франції. Більшовики винесли 
йому смертний вирок ще 1921-го 
під час судового процесу проти 
членів уряду УНР. Визнаний лі
дер українського національно-
визвольного руху, керівник Ди

МІСЦЕ ТРАГЕДІЇ. 
Вбивство Симона 

Петлюри з фальшивим 
антисемітським 
мотивом стало 

ефективним засобом 
дискредитації 

українського 
визвольного руху
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У боротьбі з «бур-
жуазним націона-

лізмом»

Кліше «петлюрів-
ського антисемі-

тизму» було також 
із успіхом викорис-
тано більшовиками 

під час розгор-
тання репресій 

проти колишніх ді-
ячів Української ре-
волюції 1917–1921 

років. У квітні 1930-
го на показовому 
судовому процесі 
проти членів так 
званої Спілки ви-
зволення України 
(СВУ), яка, за вер-
сією радянського 
слідства, постала 

саме у зв’язку з 
убивством Симона 
Петлюри у Парижі 

1926 року, гене-
ральний прокурор 
УСРР Михайлик за-

явив: «Культ Пет-
люри, знаменитого 
погромника був не-
обхідний для них, 
здатний підняти 
хвилю зоологіч-

ного націоналізму, 
як заклик до звіря-
чої ненависті, до 

погромів…»

ректорії УНР становив для чер
воних більшу політичну загрозу, 
ніж популярні в Росії білі гене
рали. Ім’я Петлюри було вельми 
впливовим серед українського 
селянства (антибільшовицька 
повстанська боротьба в Україні 
точилася до початку 1924-го).

Наявність в еміграції альтер
нативного уряду УНР, який за 
певних обставин міг перетвори
тися на центр консолідації анти
комуністичних сил в Україні, 
ставала дедалі небезпечнішою 
для більшовиків, які усвідомлю
вали непевність свого становища 
на українських землях. Зважа
ючи на це, фізичне знищення 
людини, з якою асоціювався рух 
за українську незалежність, по
стало на порядку денному для 
радянських спецслужб.

Щоб дискредитувати полі
тичну та військову еліти УНР, 
більшовицький режим уперше у 
своїй історії успішно скористався 
картою «українського антисемі
тизму». Остання створила їм уда
ване ідеологічне підґрунтя для 
легітимації фізичного усунення 
свого політичного опонента. Ба
зована на пересмикуванні та від
вертій брехні, вона відіграла 
свою вирішальну маніпулятивну 
роль у формуванні антиукраїн
ської візії у суспільно-політичній 
дум  ці Західної Європи міжвоєн
ного часу.

СУД НАД ЖеРТВОЮ
25 травня 1926 року в центрі Па
рижа єврей-анархіст Самуїл 
Шварцбард вбив лідера УНР в ек
зилі Симона Петлюру і на місці 
злочину здався французькій по
ліції, заявивши під час арешту, 
що він застрелив убивцю євреїв. 
Слідство, яке розпочалося від
разу після цього, було проведено 
вкрай поверхово, а судовий про
цес над терористом розпочався 
лише 18 жовтня наступного року.

Група адвокатів на чолі з 
Анрі Торресом, який одночасно 
виконував функції офіційного 
представника радянського кон
сула в Парижі, за допомогою ле
гальних структур ОДПУ й інте
лектуальних і політичних се -
редо  вищ, що перебували під їх
нім впливом, переконали при
сяжних у тому, що вбивця був 
одинаком-месником за організо
вані Симоном Петлюрою у 1918–
1920-х роках антиєврейські по
громи в Україні. На суді адвокат 
Самуїла Шварцбарда стверджу

вав, що в погромах, які здійсню
вали «регулярні ук  раїнські час
тини» у травні 1919-го на Оде
щині, загинули 15 близьких ро
дичів підсудного. Однак на той 
час Армія УНР перебувала за 200 
км від місця подій – на Поділлі.

Свідками захисту були лідер 
французьких соціалістів Леон 
Блюм, єврейський історик Ілья 
Черіковер, юрист Генріх Сліо
берг, колишній міністр у єврей
ських справах уряду Директорії 
УНР Авраам Ревуцький. За спри
яння мобілізованої на захист 
убивці комуністичної та єврей
ської преси, а також підтримки 
інтелектуалів: філософа Анрі 
Берґсона, письменника Ромена 
Роллана, Анрі Барбюса, Максіма 
Ґорького, фізиків Альберта Ейн-
штейна і Поля Ланжевена, екс-
прем'єр-мініст  рів Росії та Угор
щини Алєксандра Кєрєнского та 
Міґая Карої – з лідера УНР зро
били топ-об  винуваченого і го
ловного відповідального за єв
рейські погроми на території 
України в роки громадянської ві
йни. Тож суд відбувався не над 
убивцею, а над його жертвою. 

Голос обвинувачення був за
глушений інспірованою радян
ською розвідкою викривальною 
кампанією у пресі проти Симона 
Петлюри та його «єврейських 
злочинів», попри наявність се
ред свідків колишніх урядовців і 
дипломатів УНР єврейського по
ходження Самуїла Ґольдель
мана й Арнольда Марґоліна, а 
також одного з лідерів сіонізму 
Володимира Жаботинського.

У безпрецедентному рі
шенні від 27 жовтня 1927-го суд 
району Ассі французької сто
лиці виправдав Самуїла Шварц
барда. Натомість французька 
Феміда визнала вину покійного 
головного отамана Армії УНР у 
масовому винищенні євреїв, 
зобов’язавши його родину від
шкодувати судові витрати. По
над те, суд встановив, що зло
чини жертви були такими тяж
кими і численними, що він за
слуговував на страту.

Нині відомо, що колишній 
анархіст під час свого перебу
вання у Парижі в 1920-х роках 
тісно контактував із резиден
том ОДПУ Міхаілом Володіним 
і прокомуністичним Союзом 
українських громадян у Фран
ції, створеним урядом УСРР у 
1925-му з метою більшовизації 
українських емігрантів та зао

хочення їхнього повернення на 
Батьківщину.

Зокрема, німецька розвідка 
під час процесу Шварцбарда по
відомляла французьким колегам 
про те, що вбивство Петлюри 
сталося за вказівкою одного з лі
дерів цього союзу Андрєя Ґаліпа і 
що організація є «кублом радян
ських агентів і шпигунів». Крім 
того, колишній працівник КДБ 
Пьотр Дєрябін також уважав, що 
паризьке вбивство є справою рук 
більшовицьких спецслужб, вка
зуючи при цьому на причетність 
до його планування резидента 
ОДПУ Володіна.

МеХАНІЗМ ДИСКРеДИТАЦІї
Судовий процес над «славним 
месником» у столиці Франції та 
бурхливий розголос у західній 
пресі, який його супроводжував, 
надовго закріпили у свідомості 
західноєвропейської громадсь -
кості уявлення про антисеміт
ський характер табору УНР. За
плямувавши ім’я Симона Пет
люри та скомпрометувавши його 
близьких соратників і прихиль
ників, більшовики вбили одним 
пострілом одразу кількох зайців: 
фізично усунули одного зі своїх 
найбільших ворогів, позбавивши 
українську політичну еміграцію 
очільника; домоглися руками 
третіх осіб показової політичної 
дискредитації українського на -
ціонально-визвольного руху 1917–
1921 років, списавши при цьому 
на його рахунок усі антиєврейські 
акції часів громадянської війни. 

Таким чином було закладено 
підвалини новітнього міфу укра
їнського антисемітизму у ХХ сто
літті (в його петлюрівському різ
новиді), визначальною рисою 
якого була чітка прив’язка ви
звольної боротьби українців за 
свою незалежність до виявів від
вертого нетолерування євреїв. 
Завдяки скоєному вбивству під 
сфабрикованим лейтмотивом 
більшовики дістали потужний 
інструмент і досвід проведення 
ефективних політичних кампа
ній проти українських націо
нальних сил на еміграції.

Апробовані у 1920-х меха
нізми дискредитації представ
ників табору УНР у Європі за до
помогою штучно нав’язаного їм 
антисемітизму успішно застосу
вав Сталін під час ідеологічної 
боротьби з українськими грома
дами за кордоном після завер
шення Другої світової війни. 

ЖЕРТВА. 
Головний 
отаман Армії 
УНР Симон 
Петлюра 
(1879–1926)

УБИВЦЯ. 
Самуїл 
Шварцбард 
(1886—1938)
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Закинута карта
Появу гітлерівського варіанта антисемітизму в Німеччині після Першої 
світової війни спровокували більшовики та діячі білої еміграції

прийняли майже всі союзники 
Третього Рейху (Угорщина, Іта
лія, Словаччина, Румунія, Болга
рія, Незалежна Держава Хорва
тія, вішистська Франція з її пів
нічноафриканськими володін
нями (Алжир, Марокко, Туніс). 
Під впливом нюрнберзького за
конодавства навіть сусідня 
Польща, якої Гітлерові так і не 
вдалося схилити до союзу проти 
СРСР, запровадила в себе перед 
початком війни так зване гетто 
лавкове, яке передбачало сегрега
цію єврейських студентів у серед
ніх і вищих навчальних закладах.

ПОТОКИ НеНАВИСТІ
Одним з ідейних донорів міжво
єнного юдофобства була росій
ська білогвардійська еміграція в 
Європі, яка продовжила й суттєво 
поглибила традиції дореволюцій
ного державного антисемітизму. 
Білі звинувачували євреїв в участі 
у більшовицькому перевороті та 
своїй поразці у громадянській ві
йні. Один із найвідоміших ідеоло
гів і публіцистів їхнього руху, ві
домий українофоб Васілій Шуль
ґін був автором багатьох антисе
мітських текс  тів. Зокре  ма, у вида
ній 1929 року брошурі «Що нам у 
них не подобається...» колишній 
діяч «Союзу російського на
роду» покладав на євреїв го
ловну провину в здобутті 
червони  ми вла  ди в імперії і 
закликав їх пуб  лічно пока
ятися як учасників «руй
нування засад російської 
державності».

У певному сенсі ре
транслятором ро  сій  сь  кої 
«містичної» (ірраціо
нальної) моделі антисе
мітизму мож    на вважати 
одного з ідеологів на
цизму Альфреда Розен
берґа, вихідця з Ревеля 
(нині Таллінн, Естонія), 
випуск  ника Москов
ського вищого тех
нічного училища, 
який чи не на
йдужче вплинув на фор
мування політичних поглядів 

П
отужний сплеск євро
пейського антисемітизму 
в ХХ столітті традиційно 
пов’язують із приходом 

до влади в Німеччині націонал-
соціалістів на чолі з Адольфом 
Гітлером. Актуалізація єврей
ської теми дала фюрерові не 
тільки зручний маніпулятив
ний інструмент для відвер
нення уваги суспільства від 
злободенних проблем, а й пев
ний громовідвід від негараздів 
та принижень країни після 
Першої світової війни.

МАНІАКАЛьНИЙ 
АНТИСеМІТИЗМ
Згідно із хворобливим уявлен
ням диктатора, євреї завинили в 
усіх гріхах і бідах у модерній іс
торії Німеччини, починаючи від 
моменту об’єднання останньої 
1871 року. Поразка кайзерівської 
імперії в Першій світовій, па
діння Другого Рейху, підпи
сання ганебного для країни Вер
сальського мирного договору, 
труднощі повоєнної відбудови – 
все це Гітлер напрочуд легко пе
реклав на їхні плечі.

Формування в 1930-х роках 
коаліційного союзу навколо Бер
ліна й Токіо, до якого на початок 
Другої світової були залучені та
кож Італія, Угорщина, Словач
чина, Іспанія, а згодом Румунія, 
Болгарія, Фінляндія, Хорватія, 
дало нацистам між  народно-
політичний інструмент для тиску 
на союзників у насадженні дер
жавного антисемітизму і для про
ведення заходів щодо «остаточ
ного вирішення єврейського пи
тання» за характерним сцена
рієм. Його запроваджували в 
країнах-сателітах Берліна за до
помогою дискримінаційного за
конодавства, яке суттєво обме-
жило вплив євреїв у со  ціаль  но-
економічному та суспіль    но-по-   
літичному житті європейських 
країн. Відповідні закони в 1938–
1941 роках услід за нацистами 

Автор: 
Олександр Пагіря

Адольфа Гітлера. Саме цей при
балтійський німець познайомив 
майбутнього фюрера із всесвітньо 
відомою російською фальшивкою 
«Протоколи сіонських мудреців», 
яка стала справжньою знахідкою 
в «підтвердженні» існування 
«всесвітньої змови». Розенберґ 
був розробником таких ключових 
понять у нацистсь  кій ідеології, як 
«расова теорія» та «остаточне ви
рішення єв  рейського питання».

Ідеї «єврейсько-більшо  виць  кої 
світової змови» напрочуд ефектно 
наклалися на посилення антисе
мітизму в міжвоєнній Європі, зу
мовлене циклічними 
криза  ми ринкової 
економіки, що 
кілька разів по
трясали тодішній 
світ, при носячи 
масове зубожін-
 ня населення.

Із цього 
чудово ско
риста лися 
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ЦИТАТА
ІЗ КНИЖКИ  

РОБеРТА ГеЛ-
ЛеТЛІ «ЛЄНІН, 

СТАЛІН І ГІТ-
ЛеР: ДОБА СО-
ЦІАЛьНИХ КА-

ТАСТРОФ»
«Убивст  во царської 

родини (вчинене 
більшовиками 

влітку 
1918 року. – Ред.) 
посприяло видав-

ничому успіхові 
«Протоколів сіон-
ських мудреців», 
зокрема серед бі-
лих та вигнанців. У 

нових виданнях 
фальшивки вноси-
лися поправки до 
умов змови. Таке 
«розкриття доку-
ментів» мало свої 

наслідки, і не лише 
в Росії. Їх широко 
публікували в Ні-

меччині, і вони за-
воювали читацьку 
аудиторію серед 

правих марґіналів, 
де теорії змови 

пов’язували євреїв 
із катастрофічним 
кінцем війни і під-

несенням кому-
нізму».

«Гітлерів антисемі-
тизм та антибільшо-
визм сформувався 
майже одночасно 

після більшовицької 
революції, а надто 
в контексті післяво-

єнної совєтської 
республіки в Бава-
рії [...]. Екарт, Ро -

зенберґ та 
Шойбнер-Ріхтер 

були переконані в 
істинності «Прото-
колів сіонських му-

дреців» і, вочевидь, 
хтось із них 

1920 року перека-
зав цей міф Гітлеру 

[...]. Він повністю 
засвоїв цю теорію і 

вважав, що вона 
відповідає дій-

сності».

нацисти й більшовики, які 
(кожні у своїх інтересах) вдава
лися до соціальної демагогії 
для утвердження власного 
впли  ву. У часи великого еконо
мічного колапсу на кристаліза
цію нацистського варіанту ан
тисемітизму, хоч як це парадок
сально, мали вплив напрацю
вання одного з теоретиків ко
мунізму – Карла Маркса. У 
статті під назвою «До єврей
ського питання», яка побачила 
світ 1844 року, він звинувачував 
осіб відповідної національності 
в тому, що вони є підґрунтям 
міжнародної капіталістичної 
системи («гроші – це ревнивий 
бог Ізраїля»). Тези відомого еко
номіста відкрили Гітлеру нові 
можливості в поглибленні ан
тисемітських настроїв.

Утім, провокування європей
ського юдофобства не обійшлося 
без таємної участі іншого співіні
ціатора поширення цього явища 
на континенті – Іосі  фа Ста  ліна, 

який, щоправда, досі за
лишається в тіні.

Генеральний се
кретар ВКП(б), 
який за особис
тими поглядами 

був юдофобом, 
надзвичайно 

м а й 

стерно й віртуозно грав на межі 
між філосемітизмом і антисемі
тизмом. Продовжуючи справу 
Лєніна, у своїй кадровій політиці 
він сприяв висуванню євреїв на 
найвищі державні та партійні по
сади, тим самим створюючи зо
вні враження саме такого націо
нального характеру більшовиць
кого режиму. Це, а також масове 
залучення їх до європейських ко
муністичних партій і структур 
Комінтерну стало підґрунтям 
для формування пропагандист
ського образу «жидо-комуни», 
надзвичайно популярного в се
редовищі нацистів.

ЄВРеЙСьКІ «АВТОНОМІї»
У 1920-х – на початку 1930-х ро
ків, у період так званої кореніза
ції, партій  не керівництво на чолі 
зі Сталіним гралося з ідеєю за
снування національної автономії 
для євреїв у Криму. У колонізації 
цього краю євреї-більшовики 
вбачали шлях до відродження 
свого національного життя в 
межах старого ареалу. З цією ме
тою в травні 1924-го було ство
рено Комітет із землеоблашту
вання єврейсь  ких трудівників 
(КомЗЄТ), а в травні 1926-го ви
значено план розселення євреїв в 
СРСР на 10 років: загалом перед
бачали перемістити на Південь 
України 500–600 тис. осіб.

У 1920-х роках на території 
півострова було створено 

п’ять єврейських на
ціональних ра

йонів, у яких діяло 32 сільради 
та 213 колгоспів, а також виді
лено землю для 14 тис. сімей. У 
зов  нішній політиці радянський 
уряд використав ці ініціативи 
для тиску на Велику Британію, 
яка зберігала за собою ореол сві
тової покровительки єврейства. 
Колонізація Палестини євреями 
на той час за своїми темпами в 
чотири рази відставала від обла
штування їх у Радянському Со
юзі. Заходи наркома закордон
них справ Ґріґорія Чічєріна, 
який прагнув використати єв
рейську карту проти Британії, 
спричинили потік еміграції із 
«землі обітованої» до Криму.

Дивіденди з ініціювання 
проектів щодо півострова ра
дянський уряд одержав у ви
гляді позик від світової єврей
ської благочинної організації 
«Агро-Джойнт» на суму $9 млн 
(під 5% річних) та ще більшої 
частини фінансової допомоги. 
Угоду, підписану в грудні 1927-
го, підтримали президент США 
Герберт Гувер і перший «дола
ровий» мільярдер в історії люд
ства банкір Джон Рокфеллер. Ці 
кошти стали одним із джерел 
фінансування індустріалізації в 
Радянському Союзі.

Однак згортання непу й 
утвердження сталінського тота
літаризму поховали ідею націо
нальної адміністративно-тери -
торіальної одиниці для євреїв на 
півострові. 1928 року радян
ський уряд натомість відвів для 
цієї мети територію Біробіджану 
на Далекому Сході (автономну 
область було засновано 1934-го). 
Остаточно кримські ініціативи 
були поховані 1938-го. Тоді лік
відували КомЗЄТ як «зібрання 
контрреволюційних елементів» 
і скасували автономні райони та 
сільради в Криму, водночас 
євреї-землероби зазнали репре
сій у перебігу «антикуркуль
ської» операції.

Ідею самоврядування було 
штучно реанімовано вже в роки 
Другої світової війни з тією са
мою метою, з якою вперше її 
озвучили в 1920-х. 1943-го за іні
ціативою Сталіна Єврейський 
антифашистський комітет опри
люднив заяву про формування 
проекту національної автономії 
в Криму. Розрахунок був про
стий і прагматичний: ілюзія 
республіки для євреїв прива
блювала конкретні долари їхніх 
американських одноплемінни
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ків, що йшли на потреби Черво
ної армії. В умовах загострення 
протистояння зі США по закін
ченні війни з Гітлером цю ідею 
вкотре було покладено в довгу 
шухляду, зважаючи на загрозу 
«американських сіоністів» і не
безпеку «відриву території 
Криму від Радянського Союзу».

У ТІНІ «КЛАСОВОГО ВОРОГА»
Тільки-но етнічний та політич
ний інтерес євреїв-більшовиків 
у комуністичній системі збі
гався, як Сталін усував їх під різ
ними приводами, маскуючи це 
боротьбою проти «класових во
рогів». Приховано єврейсь  кий 
фактор був використаний «вож
дем» під час боротьби за владу в 
партії проти опонентів (тієї ж 
таки національності): Льва 
Троцького (Бронштейна), Григо
рія Зінов’єва (Радомисльського) 
та Льва Камєнєва (Розєн
фєльда). У 1930-х роках під час 
розгортання масового терору в 
СРСР боротьба із прихильни
ками так званого «троць  кіст -
сько-зінов’євського блоку», по 
суті, була спрямована проти єв
реїв у партійно-державному та 
військовому апараті. Наприкінці 
1930-х років в оточенні Сталіна 
залишилося тільки два євреї – 
Лазар Каганович і Лєв Мєхліс, 
котрі, однак, жодним чином не 
ідентифікували себе зі своїми 
одноплемінниками (в питаннях 
мови, релігії, культури, тради
цій чи походження).

Антиєврейські чистки в пар
тії Сталін приховув за ширмою 
загравань. У січні 1931 року у 
відповідь на запит єврейської ін
формаційної агенції в США 
щодо ставлення радянської вла-
 ди до антисемітизму він цинічно 
заявив, що це «крайня форма 
расового шовінізму», «найбільш 
небезпечний пережиток каніба
лізму», і він «вигідний експлуа
таторам як громовідвід, котрий 
виводить капіталізм із-під удару 
трудящих», а ще «в СРСР строго 
переслідується законом, як 
явище, глибоко вороже радян
ському устрою».

Сталінський класовий терор 
дуже вдало затіняв національ
ний характер репресій у Радян
ському Союзі, зокрема і проти 
єврейської громади, однієї з 
найчисленніших у світі. В СРСР 
її представників офіційно зни
щували не через те, що вони 
були євреями, а тому що нале

жали до «агентів різного роду 
імперіалістичних розвідок, ор
ганізаторів численних заколо
тів і саботажів, класових воро
гів». Унаслідок реалізації анти
семітської складової «Великого 
терору» було розстріляно вдвічі 
більше євреїв, аніж на той час їх 
проживало в Німеччині (у 
партійно-державному апараті 
СРСР у 1936–1940-му їх помен
шало від 40% до 4%). На момент 
проведення цих акцій гітлерівці 
ще повністю не визначилися зі 
способами «остаточного вирі
шення єврейського питання». 
Тільки після «Кришталевої 
ночі» 9–10 листопада 1938 року 
в Німеччині євреї стали в’яз -
нями нацистських концтаборів. 
Переважна більшість тамтеш
ніх жителів відповідної націо
нальності до того часу була про
сто видворена за межі країни.

СПІВВІДПОВІДАЛьНІСТь 
ЗА ГОЛОКОСТ
Одним із зовнішніх виявів ан
тисемітизму в СРСР стало замі
щення у травні 1939 року на по
саді наркома закордонних 
справ єврея Максіма Літвінова 
росіянином Вячєславом Моло

товим, який за вказівкою Ста
ліна «назавжди покінчив із си
нагогою» в наркоматі (щоб не 
дратувати нацистське око) й 
уклав у серпні 1939-го пакт про 
ненапад із Німеччиною з таєм
ним протоколом про розмежу
вання сфер впливу в Цент -
рально-Східній Європі. На за
питання міністра закордонних 
справ Третього Рейху Йоахіма 
фон Ріббентропа під час його ві
зиту до Москви 23 серпня 1939-
го Сталін заявив, що з «єврей
ським засиллям» у Радян
ському Союзі буде найближчим 
часом покінчено.

У період нацистсько-ра  дян -
ського «дипломатичного шлю-
 бу» та поділу території Другої 
Речі Посполитої більшовики ви
давали біженців з окупованих 
Німеччиною польських земель у 
руки представників Рейху. Ци
нічне ставлення радянського ти
рана до євреїв особливо яскраво 
проявилося після нападу Німеч
чини на Країну Рад. «Вождь усіх 
народів» добре знав про антисе
мітську політику нацистів, од
нак не зробив нічого, щоб уряту
вати єврейське населення під 
час проведення евакуації із за

ЦИТАТА
ІЗ КНИЖКИ 

ДЖОНАТАНА 
ФеНБІ 

«АЛьЯНС»
«Хоча Рузвельт за-
являв, що він не ан-
тисеміт, і здобував 

голоси більшості єв-
реїв, його ставлення 
могло бути амбіва-
лентним, як свід-

чила його розмова з 
урядовцем Віші в 
Касабланці, коли 

президент говорив 
про єврейські про-

фесійні квоти і «зро-
зумілі нарікання 
німців на євреїв» 

[...]. До 1944 р. Руз-
вельт утримувався 

від згадок про пере-
слідування євреїв. 

Це питання не пору-
шували на зустрічах 

союзників, Чер-
чилль притлумлю-
вав повідомлення 

про Голокост, «щоб 
це не призводило 

до зростання анти-
семітських почу-

вань».
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хідних регіонів СРСР улітку 
1941-го (Прибалтики, Білорусії 
та України). Вивозили насампе
ред заводи, фабрики, облад
нання, худобу, майно.

Найбільша трагедія радян
ських євреїв полягала в тому, що 
переважна більшість із них, на 
відміну від їхніх польських од
ноплемінників, не знала про жа-
 хи гітлерівського Голокосту в За
хідній та Центральній Європі. 
Цьому значною мірою сприяла 
комуністична пропаганда 1939–
1941 років – періоду німецько-
радянського зближення, яка на
вмисно приховувала злочини 
нацистського режиму, оспіву
ючи успіхи союзної зброї у війні 
проти «західних імперіалістів». 
Сталін був значною мірою спів
відповідальний за єврейську ка
тастрофу на окупованій нім
цями території СРСР. Понад те, 
тема Голокосту в Радянському 
Союзі після війни була суворо 
табуйована. Нацистські жорсто
кості проти євреїв трактовано 
було як злочини проти мирного 
радянського населення. Оста
точно Сталін розкрив свої карти 
в питанні ставлення до цієї наці
ональності лише після проголо

шення Держави Ізраїль, коли в 
його колоді не стало єврейського 
козиря.

ЗАХІДНИЙ ЦИНІЗМ
Західні союзники під час Другої 
світової ніколи не брали на щит 
захисту євреїв як головної мети 
в боротьбі проти гітлеризму. І 
США, і Велика Британія насам
перед переслідували в тій війні 
свої власні геополітичні цілі. 
Водночас трагедія єврейства на 
континенті не була для них без
посереднім мотивом протисто
яння з Гітлером.

Ще 1937-го в статті (що так і 
не була опублікована), написа
ній у період наростання анти
семітизму в Німеччині, Вінстон 
Черчилль закидав євреям те, 
що вони самі «частково відпо
відальні за створений антаго
нізм, від якого страждають». 
Ще будучи британським вій
ськовим міністром, майбутній 
прем’єр назвав їх «найбільш 
страшною і визначною расою, 
яка коли-небудь була у світі». 
1939 року Британія запрова
дила ліміт на імміграцію єв
реїв до Палестини. Це фак
тично закрило їм шлюз для 
втечі з Європи – від нацист
ського винищення в роки Дру
гої світової. Невелика пропус
кна спроможність була і в 
США. Тільки в березні 1944-го 
американський президент 
Франклін Рузвельт погодився 
збільшити «єврейський» ліміт 
до 1 тис. осіб. Самі лідери Бри
танії та США неохоче згаду
вали про нацистську політику 
геноциду аж до 1944 року.

Певний цинізм альянтів у 
ставленні до Голокосту й від
мова від загострення уваги на 
питанні трагедії єврейства (під 
час міжнародних конференцій 
та офіційних зустрічей учасни
ків антигітлерівської коаліції) 
були зумовлені не тільки зосе
редженням цих держав на влас
них інтересах у війні, а й наяв
ністю певних архаїчних юдо
фобських стереотипів у середо
вищі їхньої еліти. Це пояснює 
також, чому тему геноциду 
впродовж двох перших повоєн
них десятиліть, так само як і в 
Радянському Союзі, було замов
чувано в Західній Європі. І 
тільки починаючи від 1970-х 
трагедія єврейства континенту 
посіла одне з центральних місць 
в історичній пам’яті Заходу. 

ПЛАВАННЯ ПРИРЕЧЕНИХ. 
Через імміграційні квоти 

у США група втікачів-
євреїв із Гамбурга мусила 

повернутися від берегів 
Гавани в Західну Європу, де 

більшість із них розділила 
долю своїх одноплемінців



У 
колективній пам’яті єврей
ського народу про трагічні 
події Другої світової війни 
особливе місце посідає сте

реотип про суцільний антисемі
тизм українців та їхню причет
ність до подій Голокосту. Ця теза 
наскрізь проходить не тільки в іс
торичній та художній літературі, 
публіцистиці, кіно та медіа, а й у 
фахових виданнях. Козирна 
карта «українського антисемі
тизму», яку у власних інтересах за 
часів холодної війни розігрували 
комуністи, серйозно зіграла на ко
ристь формування заміфологізо
ваного уявлення про українців як 
біологічних юдоненависників.

ПОДВІЙНе НАГНІТАННЯ
Улітку 1941 року містами Захід
ної України після вступу туди 
німецьких військ прокотилася 
серія антиєврейських погромів, 
ініціювання яких стало верши
ною провокації двох тоталітар
них режимів.

Порівняно з нацистською Ні
меччиною та її офіційною політи
кою антисемітизму радянський 
тоталітаризм, на перший погляд, 
бачився меншим злом. Тож євреї 
основною своєю масою позитивно 
відгукнулися на вступ Червоної 
армії у східні райони Другої Речі 
Посполитої. У Галичині частина з 
них активно включилась у процес 
формування нових органів влади, 
дістала нові можливості у вступі 
до університетів, навчанні у шко
лах мовою їдиш.

На хвилі посилення сталін
ської політики терору, репресій і 
депортацій проти польської та 
української громад регіону своє
рідне «загравання» з євреями по
силювало антисемітські стерео
типи серед місцевого населення, 
котре розглядало їх як один із 
елементів насадження радян
ської влади (хоча вони також за
знавали переслідувань), і ство
рило надалі сприятливий ґрунт 

для нацистської пропаганди про 
їхню «органічну спаяність» із ко
муністичним режимом.

Особливо антиєврейські на
строї в галицькому соціумі були 
підігріті масовими розстрілами 
НКВС політичних в’язнів у тюр
мах Західної України в перший 
тиждень німецько-радянської ві
йни. Ці акції викликали справ
жній шок і огиду місцевого насе
лення до сталінського режиму, з 
чого вправно скористалися «нові 
визволителі». Нацистська пропа
ганда звинуватила євреїв у біль
шовицькому злочині (хоча поміж 
страчених були й сіоністи). По

над те, директива начальника 
Головного управління імперської 
безпеки Райнгарда Гайдріха від 
29 червня 1941-го передбачала 
підбурювання місцевого насе
лення до єврейських погромів на 
окупованих територіях СРСР.

Відкриття радянських тю
рем із численними жертвами 
розправ і активне використання 
нацистами цього факту для по
силення антисемітських на
строїв у місцевої людності част
ково досягли своєї мети. У перші 
тижні війни у зрежисованих 
німцями погромах, зокрема у 
Львові, взяли активну участь 

Штучна ксенофобія
Попри інспірування ненависті українців до євреїв у роки Другої світової 
війни, в їхніх стосунках було більше людяного, ніж злочинного
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маргінальні елементи (і не лише 
українського походження). У 
цих нападах грабежі й особисті 
порахунки накладались на ін
спіровані нацистською пропа
гандою звинувачення євреїв у 
вбивствах українців у в’язницях, 
що їх учинили під час відступу 
більшовики. В окремих випад
ках погроми спробували ініцію
вати й радянські диверсанти, 
намагаючись посіяти безлад у 
німецькому тилу.

Спровоковані ксенофобські 
акції в містах Галичини, жерт
вами яких стало від 5 до 7 тис. 
осіб, створили зовні вигідне для 
нацистів враження «добровіль
ної» участі українського та поль
ського населення в актах нищен-
 ня єврейства, до яких начебто сам 
Третій Рейх не мав жодного сто
сунку. Хоча свідченням наявності 
«німецької руки» в цих подіях мо-
 же, зокрема, слугувати факт, що в 
зайнятій угорськими військами 
південній частині Галичини у 
1941-му таких погромів не було.

СХІДНОЄВРОПеЙСьКИЙ 
КОНТеКСТ
Водночас за тим-таки сценарієм 
єврейські погроми в перший мі
сяць війни прокотилися територі
ями Західної Білорусі та Прибал
тики, що їх окупував Вермахт. 10 
липня 1941 року під впливом ні
мецької пропаганди стався погром 
у польському містечку Єдвабному, 
жертвами якого стали 340 осіб. У 
Балтійському регіоні, за свідчен
нями самих нацистів, ініціювати 
масштабні погроми спочатку було 
«неймовірно склад  но». Тому дове
лося залучити місцевих партиза
нів, які 25–26 липня 1941-го в Кау
насі спалили синагоги і вбили 3 
тис. 800 євреїв.

У Латвії (зокрема, в Ризі), за 
повідомленням командування ні
мецької айнзацгрупи А, було на
віть «значно важче» організувати 
такі напади, ніж у Литві, й це на
чебто пояснювалося тим, що біль
шовики «винищили всю латвій
ську еліту». Однак німецькі зу
силля досягли мети: допоміжна 
поліція з латишів спалила ризькі 
синагоги й розстріляла 400 єв
реїв. Тільки в Естонії, де була не
численна юдейська спільнота, всі 
старання нацистів зазнали краху.

Насамкінець вони мусили 
визнати «неефективність» ви
нищення євреїв руками місце
вого населення. Тож «ініціативи 
знизу», влаштовувані про люд

ське око, поступилися плановим 
заходам гітлерівського режиму з 
екстермінації єврейства на оку
пованих територіях.

КИїВСьКІ ПРОВОКАЦІї
Подвійне провокування антисе
мітизму на території Централь
ної України в перші місяці війни 
можна особливо яскраво спосте
рігати на прикладі Києва, де про
живала одна з найбільших єв
рейських громад у Радянському 
Союзі (до того ж вона не була ева
куйована сталінським режимом 
під час панічного відступу з 
українських теренів улітку – на 
початку осені 1941-го). Після 
вступу до міста частин Вермахту 
й окупаційної адміністрації 
впродовж 24–28 вересня 1941-го 
радянські диверсанти провели 
серію вибухів у центральній час
тині Києва, підірвавши головну 
вулицю Хрещатик разом із будів
лями для окупаційних установ і 
мирними жителями. Тим самим 
для нацистів був створений на
прочуд зручний привід звинува
тити євреїв у вибухах та руйна
ціях міських будівель і негайно 
взятися до «остаточного вирі
шення єврейського питання» в 
столиці Радянської України, на
слідком чого стали масові роз
стріли євреїв у Бабиному Яру 29–
30 вересня 1941 року.

УСІ ПОЛІЦАї – УКРАїНЦІ?
У проведенні політики Голокосту 
на території України, як і на ін
ших землях Європи, німці нама
гались активно використовувати 
допоміжний персонал із місце
вого населення. Тутешня допо
міжна поліція так само, як і поль
ські, латвійські, литовські, фран
цузькі, данські, бельгійські, гол
ландські відповідні формування, 
брала участь в актах винищення 
євреїв опосередковано (виловлю
ючи їх та охороняючи по периме
тру місця страт) чи безпосередньо 
(розстрілюючи втікачів і тих, хто 
чинив опір під час ведення на ек
зекуції). Її злочини є органічною 
частиною діянь колаборантських 
формувань у роки Другої світової і 
аж ніяк не можуть претендувати 
на якусь особливу «заслугу» в на
цистській політиці Голокосту. 

Окрім приватних, соціально-
економічних і політичних чин
ників у співпраці місцевого на
селення з нацистами у вини
щенні євреїв, велику роль зі
грала також німецька 

пропаган  да з її тезою про «жи
докомуну», що стала своєрідною 
реінкарнацією гасел білогвар
дійців періоду громадянської ві
йни, оголошуючи всі злочини 
комуністичного режиму (масові 
репресії, Голодомор, колективі
зацію, «розкуркулення» тощо) 
справою рук євреїв.

ПОРЯТУНОК  
У ДОБУ КАТАСТРОФИ
Однак, за висловом історика 
Жанни Ковби, в українсько-
єврейських відносинах періоду 
Другої світової війни було більше 
«героїчно-людяного», аніж «зло
чинного». Зокрема, йдеться про 
численні факти порятунку євреїв 
від нацистських страт греко-
католицькими священиками, 
учасниками націоналістичного 
підпілля, простими українцями. У 
цих випадках спрацьовували як 
глибока християнська духовність 
і наявність моральних регуляти
вів, так і ситуативні ін  дивідуальні 
та групові механіз  ми допомоги.

Серед духовенства прикла
дом може слугувати перехову
вання митрополитом УГКЦ Ан
дреєм Шептицьким сотні євреїв, 
зокрема львівського рабина Да
вида Кагане та його синів, у влас
ній резиденції. Галицький вла
дика очолив фактично єдину в 
Європі організовану акцію поря
тунку євреїв в умовах Голокосту. 
У роки війни він неодноразово 
оприлюднював через канцеля
рію папської курії свої звер
нення – «Про милосердя», «Не 
убий», «Про злочин чоловіков
бивства», в яких закликав свяще
ників роз’яснювати молоді недо
пустимість позбавлення людини 
життя. У цьому контексті можна 
згадати й подвиги парафіяль
ного греко-католицького духо
венства – священика міста Тов
сте Антона Навольського та пере
мишлянського пароха Еміліана 
Ковча, які вихрещували юдеїв і 
тим самим рятували їх від неми
нучої смерті. Ті, хто допомагав 
євреям уціліти під час війни, за 
радянської влади опинялись у 
таборах зі звинуваченням у «ко
лабораціонізмі» та «бур  жуаз  но-
 му націоналізмі». Водночас над 
тими, кому вони зберегли життя, 
висів дамоклів меч звинувачень у 
сіонізмі або співучасті в «банди
тизмі».

Що стосується українського 
націоналістичного підпілля, то 
в постановах ІІ Великого збору 

ЖАННА КОВБА 
ПРО ПОГРОМИ 

В ЗАХІДНІЙ 
УКРАїНІ ВЛІТКУ 

1941-ГО:

«У багатьох га-
лицьких містах – 

Львові, Тернополі, 
Самборі й інших – 

німці повідкривали 
совєтські тюрми і 
спонукали місце-

вих жителів шукати 
серед замордова-
них своїх рідних і 

знайомих. Частина 
українців і поляків, 
вражених поніве-
ченими тілами та 
совєтськими при-

ниженнями, в стані 
цілковитого 

афекту повірили 
німецьким листів-
кам і поголосу про 

«жидівсько-
більшовицьку 

вину». За наказом 
німецьких військо-
вих і з власної ініці-

ативи вони допо-
магали зганяти єв-

реїв на подвір’я тю-
рем, били і ґвалту-
вали безневинних 
учорашніх сусідів. 
У той же час багато 
кримінальників ки-
нулося грабувати, 
вбивати в помеш-
каннях чи по місь-
ких закутках, і се-
ред них були не 

лише українці. На-
селення раптово 

перетворилося на 
натовп, залежний 
від маргінальних 
постатей. Мотиви 
погромів у різних 

груп і окремих осо-
бистостей були різ-

ними, але їх 
об’єднував шквал 
ненависті, неза-

лежний від етнічної 
належності».
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ОУН(б) (квітень 1941-го), хоч і 
містилось положення про те, що 
організація «поборює жидів як 
підпору московсько-большевиць -
кого режиму», однак було сфор
мульовано й негативне ставлен-
 ня до погромів – як таких, що 
мають на меті відвернути увагу 
українців від їхнього головного 
ворога – СРСР. Ця сама теза була 
підтверджена на організаційній 
конференції 1942 року, а на ІІІ 
Великому зборі ОУН(б) у серпні 
1943 року бандерівці проголо
сили курс на демократизацію 
своєї політичної програми, в 
якій євреїв разом з іншими наці
ональними меншинами було ви
знано повноправними громадя
нами майбутньої України.

Серед фактів порятунку під
піллям ОУН євреїв можна зга
дати, зокрема, випадки спри
яння їхній утечі з гетто на Волині 
та підробки фальшивих доку
ментів у 1942-му. Після ство
рення 1943 року УПА її вояки не
рідко давали прихисток єврей
ським біженцям, які переховува
лись у лісах, і активно залучали 
вцілілих представників цієї наці
ональності не тільки до медич
ного та господарського персо
налу, а й до лав «лісової ар  мії». 
Їхні долі після закінчен  ня війни 
склались по-різ ному: одні віді
йшли від підпілля після приходу 
Червоної армії, а деякі, як-то лі
кар Самуель Нойман («Максимо
вич»), залишились у лавах по
встанців для боротьби проти ко
муністичного режиму до смерті.

Жінка головного командира 
Української повстанської армії 
Романа Шухевича Наталія впро
довж війни переховувала в себе 
вдома єврейську дівчинку, а сам 
він допоміг останній виробити 
фальшиве посвідчення. В ото
ченні першого командира УПА 
Дмитра Клячківського перебу
вав єврей Лейба-Іцик Добро
вський, який працював у пропа
гандистських структурах укра
їнського підпілля, був автором 
листівок-звернень до представ
ників національних меншин. 
Очевидно, що українські по
встанці при цьому спирались на 
досвід Визвольних змагань 1917–
1921 років, коли євреї воювали в 
лавах УГА й армії УНР.

Доволі поширеним є звинува
чення на адресу ОУН та УПА 
щодо відсутності чітко задекларо
ваної позиції у ставленні до Голо
косту в роки Другої світової. Од

наче таке твердження абсолютно 
нелогічне з погляду того часу, зва
жаючи на факт, що головні учас
ники протистояння з гітлерів
ською Німеччиною – Велика Бри
танія, США та СРСР – теж ніколи 
не висловлювали своєї офіційної 
позиції стосовно проблеми єврей
ської катастро  фи. Чому в такому 
разі українські націоналісти мали 
ухвалювати окрему декларацію з 
цього питання?

НАСАДЖеННЯ МІФУ
Незважаючи на хвилю держав
ного юдофобства пізньосталін
ського періоду, комуністична про
паганда активно використову
вала звинувачення українських 
націоналістів «у звірствах проти 
єврейського населення». Подвійні 
стандарти більшовиків давали їм 
змогу майстерно маніпулювати 
світовою громадською думкою, 
спри  яючи насадженню та утвер
дженню чергової модифікації 
міфу українського генетичного 
антисемітизму, тепер уже в його 
націоналістичному різновиді.

Активізація зусиль КДБ в по
гіршенні українсько-єврейсь ких 
відносин припадає на кінець 
1950-х –1970-ті роки. На той час в 
еміграції почав зароджуватися 
своєрідний «детант» між пред
ставниками двох національних 
громад, які формалізували свої 
відносини на рівні угод.

1959 року у зв’язку з почат
ком викривальної інформацій

ної кампанії «Штазі» (спецслуж-
 би НДР) проти міністра уряду 
ФРН Теодора Оберлендера КДБ 
вустами східнонімецького профе
сора Альберта Нордена зробив 
сенсаційне «відкриття», що ма
сові убивства євреїв улітку 1941-го 
у Львові організували й провели 
українці, вояки спеціального ба
тальйону «Нахтігаль», команди
ром якого з німецького боку був 
Оберлендер.

За наслідками «документа
ції» та збору «свідків» львів
ського погрому, організованих 
зусиллями КДБ за вказівкою з 
Москви, було видано книжку 
«Криваві злочини Оберленде-
 ра», в якій «неспростовано дово
дилась» причетність оунівців до 
жахливих погромів.

У 1960–1970-х роках за спри
яння КДБ через підконтрольне 
йому «Товариство культурних 
зв’язків з українцями за кордо
ном УРСР» було видавано й по
ширювано великим тиражем 
різноманітні брошури, завдан
ням яких було дискредитувати 
націоналістів і представити їх в 
очах міжнародної громадськості 
юдофобами. Тут можна згадати 
приклади радянської «чорної» 
публіцистики, зокрема працю 
Петра Ковальчука «Антисеміт
ська діяльність українських на
ціоналістів» (1965) та англо
мовну книжку Майкла Ганусяка 
«Щоб ми не забули», матеріали 
до якої скомпонували в кабіне
тах КДБ і згодом видали під 
ім’ям американського українця, 
котрий відкрито симпатизував 
СРСР.

Водночас за допомоги закор
донної мережі ГРУ були прове
дені викривальні громадські 
кампанії проти українських на
ціоналістів та їхніх лідерів у 
США й Канаді. Своєрідним «дру
гим Петлюрою» мав стати Ярос
лав Стецько, як «один із голо
вних винуватців участі оунівців в 
акціях геноциду, проведених гіт
лерівцями». КДБ організувало 
штучне розпалювання ворож
нечі в Західній Європі та Північ
ній Америці, поширюючи прово
каційні листівки із закликом до 
єврейських громад «відомстити 
Стецькові за тисячі невинних 
жертв геноциду». Очевидно, че
кісти розраховували на повто
рення ситуації 1926-го, коли Са
мійло Шварцбард застрелив Си
мона Петлюру в Парижі «за єв
рейські погроми». 

НЕВИЗНАНИЙ 
ВОЯК. Мандик 
Хасман у 
роки війни 
врятувався 
від Голокосту 
участю в лавах 
УПА

За даними  
журналіста  

Геймана,  
в Ізраїлі після війни 

проживали  
52 євреї,  

які стверджували,  
що завдячують 

життям  
українським  
повстанцям
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Невизнаний Шептицький

М
итрополит Андрей Шептицький очо
лював Українську греко-католицьку 
церкву понад півстоліття і помер у 
листопаді 1944-го у віці 79 років. У 

різні історичні періоди і за різних режимів його 
життя не раз перетиналося з євреями. Особиста 
історія, виховання та освіта зробили цю людину 
продуктом багатонаціонального та багатокуль
турного середовища. Він був близький до еку
менічного підходу та підтримував співісну
вання культур. Його трагедія, однак, була в 
тому, що йому випала доля діяти в жорстких ре
аліях Східної Європи.
Знання про єврейство та юдаїзм були частиною 
світу Шептицького. 20-річним він почав ви
вчати іврит, а в 1905-му та 1906-му відвідав 
Святу Землю. Його благодійна діяльність сто
сувалася і єврейських громад Галичини, він 
мав дружні стосунки з їхніми релігійними та 
громадськими лідерами. На його 70-річчя 
львівська єврейська громада привітала митро
полита у своїй газеті Chwila. Є свідчення, що 
1934-го Шептицький висловлював підтримку 
сіонізму. Проте з початком Другої світової війни 
багато змінилося в регіоні. 
У 1985 році мене запросили 
до Торонто прочитати в міс
цевому університеті лекцію 
«Шептицький та євреї під 
час Другої світової війни». 
Оскільки раніше цією темою 
не займався, я був враже
ний: попри те що завдяки 
митрополитові Андреєві 
Шеп  тицькому та його ото
ченню було врятовано близько 150 євреїв, 
йому досі не надано титулу «Праведник 
світу», який присуджується людині, котра 
врятувала від Голокосту хоч би одного з них. 
Вважаю це великою несправедливістю. Я зібрав 
свідчення очевидців, хто ще жив на той момент. 
Серед них – колишній міністр закордонних 
справ Польщі, професор Адам Даніель Рот
фельд. Порятунок єврейських дітей є неза -
переч  ним фактом; їм надавали метрики хре
щення (без реального хрещення), українські 
імена, а потім розсилали по греко-католицьких 
кляшторах і притулках. Як згадувала Лілі По
льман із Лондона, коли вперше її привели до 
митрополичого кабінету, він поклав їй на го
лову руку та промовив українською: «Не бійся, 
дитино…». Порятовані до цього часу боготво
рять Шептицького…
Я та кілька інших істориків постійно звертає
мося до комісії, що надає титул «Праведник 
світу», зі щоразу новими свідченнями, проте 

безуспішно: повсякчас у ній знаходяться против -
ники. Хоча є безпосередні незаперечні свід
чення, передусім спогади рабіна Давіда Кагане 
та сина рабіна Езеєкіля Левіна Курта, які були 
врятовані митрополитом. А поміж тим знана ві
дозва Шептицького до українців під заголовком 
«Про милосердя», у якій не випадково були ви
користані слова із Старого Заповіту, спільного 
для юдеїв і християн. У цій відозві, написаній у 
червні 1942 року, як і в більш відомій «Не вби
вай!», досить потужно звучать слова п. 49: «Ко
жен ближній є братом і членом людської ро
дини». Окрім того, були також листи митропо
лита до Папи Римського, у яких він детально 
описував жахіття Голокосту. На думку істори
ків, які досліджували документи Ватикану того 
часу, жоден інший католицький ієрарх не пере
живав так за долю євреїв, як Шептицький. 
Інститут Яд Вашем, не визнаючи права на вша
нування митрополита Андрея як праведника, 
закидає йому підтримку створення дивізії «Га
личина». Це сталося після Сталінграда, коли 
можна було вже побоюватися повернення черво
них і загрози місцевому населенню. Тому він – 

можливо, наївно – споді
вався, що формація з україн
ських сил стане прообразом 
української армії та відро
дить надію на вільну Укра
їну. Ті, хто закидає Шептиць
кому, що він, мовляв, не ста
вив рятування євреїв як за
вдання першочергове, люди 
невеликого розуму. Щоб так 
думати, гадаю, треба бути 

ідіотом. У своїх листах до Папи він називав 
нацистів «скаженими вовками», «потво
рами». Хоча митрополит і мав надзвичай

ний авторитет серед пастви, проте не був полі
тичним керівником, не міг прямо говорити те, 
що думав, бо така була історична ситуація. З 
Шептицького ліпили прихильника гітлеризму. 
Це також ідіотизм. Чимало документів пізніше, 
на думку професора Ротфельда, було сфальси
фіковано комуністичною пропагандою. Хоча він 
і був українським націоналістом, це не запере
чує його як великого гуманіста. 
Історична пам’ять євреїв про Шептицького зде
формована передусім через негативний стерео
тип щодо України та українців. Від 2005 року 
з’явилися перші публікації в ізраїльській пресі 
на захист митрополита. Проте говорити про це і 
нині важко: коли щось хороше скажеш про 
українців, тебе відразу атакують, як і на мене не 
раз нападали. А як я можу сказати щось зле про 
них, коли й мене врятувала українка? 

ЗНАННЯ ПРО 
ЄВРеЙСТВО ТА 
ЮДАїЗМ БУЛИ 

ЧАСТИНОЮ СВІТУ 
АНДРеЯ 

ШеПТИЦьКОГО

Автор:  
Шимон 
Редліх, 

професор 
Університету 
Бен-Гуріона, 

Ізраїль

За порятунок 150 євреїв під час війни Держава Ізраїль зобов’язана 
надати митрополитові УГКЦ титул «Праведника світу»
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оди офіційно засуджували, та це 
аж ніяк не обмежувало проявів 
ксенофобських практик. Примі
ром, від кінця 1920-х, особливо 
після політичного краху та на
сильницької депортації Льва 
Троцького, розпочався процес 
чистки найвищого керівництва 
комуністичної партії та радян
ської держави від євреїв. Відомий 
діяч більшовизму Карл Радек із 
цього приводу розповідав анек
дот: «Що спільного між Мойсеєм 
і Сталіним? Мойсей вивів євреїв 
із Єгипту, а Сталін – із Політ
бюро».

Боротьба проти троцькізму в 
СРСР насправді часто виступала 
як легальна форма роздмуху
вання антисемітських настроїв, 
вироблення в масах внутріш
нього переконання, що його по
слідовники – не лише політичне, 
а й етнічне угруповання.

Після Другої світової війни 
прихований радянський антисе
мітизм дістав додаткове обґрун
тування. Від 1950 року (й до 
смерті Сталіна) головним воро
гом для радянських спецслужб 
замість троцькістів стали сіо
ністи, щó додало антисеміт
ському підтексту прозорості. Ця 

П
ісля подій національної 
катастрофи європейсь  кого 
єврейства часів Другої сві
тової війни, відомої у світі 

як Голокост (в івритській тради
ції – Шоа), міжнародне співтова
риство і формально, і фактично 
потрактувало антисемітизм як 
одну з найагресивніших варіацій 
расової ненависті. За цим 
визнан ням стояли мільйони 
жертв нацистського геноциду. 
Відповідні звинувачення набули 
характеру надзвичайно тяжких, 
ганебних і несумісних із належ
ністю до цивілізованого суспіль
ства. Без ризику для своєї репу
тації, без величезних іміджевих 
утрат їх могли сприймати хіба що 
політичні маргінали. Саме тому 
ефективний закид своїм опонен
там гріхів антисемітизму став до
волі зручним знаряддям ідеоло
гічної дискредитації.

ПІД ПРИКРИТТЯМ 
ІНТеРНАЦІОНАЛІЗМУ
Найцікавіше, що таке знаряддя 
залюбки використовували й ті 
політичні сили, що поділяли чи -
мало догм антисемітизму. На
самперед ідеться про Радян
ський Союз, де його в певні пері

тактична переорієнтація була 
пов’язана з полюванням на мож
ливих послідовників «комуніс
тичного єретика» Йосипа Тіто в 
керівництві так званих країн на
родної демократії. Серед зааре
штованих потенційних тітоїстів 
виявилось непропорційно багато 
євреїв. Це стосується і страти 
угорського міністра внутрішніх 
справ Ласло Райка, і повішення 
лідера чехословацьких комуніс
тів Рудольфа Сланського, і пере
слідування члена партійного ке
рівництва Румунії Анни Паукер. 
Зрозуміло, що знищення таких 
відомих постатей у країнах-
сателітах Радянського Союзу по
служило сигналом до початку 
репресій за етнічною ознакою 
проти діячів середньої та ниж
ньої ланки.

ВІД «БОЙОВОГО ЗАГОНУ» ДО 
«АГеНТІВ ІМПеРІАЛІЗМУ»
У Кремлі мали свої плани щодо 
геополітичної ролі новопосталої 
Держави Ізраїль. Тут розрахову
вали, що вона стане «бойовим за
гоном» радянської антизахідної 
політики на Близькому Сході 
(саме тому делегації СРСР, УРСР і 
БРСР проголосували в ООН за її 

Автор: 
Ігор Лосєв

Таврування ненавистю
У Радянському Союзі антисемітизм став доволі зручним 
інструментом для політичних маніпуляцій

РАДІСНА ЗУСТРІЧ. 
Прибуття першого посла 

Ізраїлю Ґолди Меїр до Москви 
викликало не тільки ентузіазм 
у радянських євреїв, а й хвилю 

державного антисемітизму  
в СРСР
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Зразки анти-
сіоністського 
агітпропу  
Країни Рад

ЦИТАТА

З книжки Олєґа ґордієвского та Крістофера  
ендрю «КДБ. Розвідницька діяльність від Лєніна 
до ґорбачова»: 
«Незважаючи на єврейське походження багатьох «ста-
рих більшовиків», антисемітизм, хоча і в прихованих 
формах, знову розквітнув за Сталіна. На відміну від 
«охранки», КДБ ніколи не провокувало єврейських по-
громів. Попри те, КДБ залишається найбільш антисеміт-
ською організацією в радянській державній системі... За 
нав’язливою ідеєю окремих співробітників КДБ про ні-
бито наявні сіоністські змови та «ідеологічні провока-
ції» проглядаються антисемітські міфи «охранки».

утворення). Та не так сталося, як 
гадалося.

Керівники Тель-Авіва зовсім 
не бажали стати маріонетками в 
руках СРСР на кшталт режимів у 
Центрально-Східній Європі й ви
ходили виключно з ізраїльських 
національних інте ресів. Водночас 
Кремль намагався перетворити 
нову державу на свій плацдарм, 
що протистояв би близькосхідній 
політиці США, Великої Британії 
та Франції. Еміграцію радянських 
євреїв до «землі обітованої» біль
шовицькі спецслужби використо
вували для насичення Ізраїлю 
своєю агентурою. За цей напрям 
роботи в ПГУ (Першому голов
ному управлінні МДБ) від  повідав 
полковник Алєксандр Коротков, 
одружений із єврейкою. За 
успішну діяльність на ізраїль
ському напрямі його невдовзі 
удостоїли звання генерала.

Дуже прикре враження на 
Сталіна й загалом комуністичну 
верхівку справив масовий ентузі
азм радянських євреїв у зв’язку зі 
створенням національної дер
жави на біблійних землях у Па
лестині. Обурено, як вияв нело
яльності, керманичі СРСР сприй
няли урочисту зустріч десятками 
тисяч євреїв у Москві посла Ізра
їлю Ґолди Меїр, яка відвідала 
столичну синагогу на Рош-
Гашана в юдейський Новий рік 
4 жовтня 1948 року. Репресії не 
забарились.

Узимку 1948–1949-го єврей
ські державні театри в СРСР було 
закрито, розпущено Єврейський 
антифашистський комітет, убито 
його голову актора Соломона Мі
хоелса, заарештовано майже всіх 
визначних єврейських письмен
ників і артистів. Постраждала й 
дружина сталінського соратника 
Вячєслава Молотова – Поліна 
(Перл) Жемчужина, яка під час 
особистої зустрічі з Ґолдою Меїр 
сказала їй мовою їдиш: «Я єврей
ська дочка». Жемчужиної не вря
тувало й те, що вона все життя 
була фанатичною комуністкою і 
сталіністкою. Радянський тоталі
тарний режим не визнавав жод
них паралельних лояльностей і 
симпатій, окрім тих, які цілком 
контролював. Усе це анітрохи не 
заважало СРСР публічно засуджу
вати антисемітизм як форму «ім
періалістичної реакції». Водночас 
прокотилася хвиля ксенофоб
ської істерії. 

Навесні 1953-го всіх посадов
ців єврейської національності 

було вичищено зі складу Мініс
терства державної безпеки СРСР. 
Їх туди не повернули й по смерті 
Сталіна, незважаючи на реабілі
тацію засуджених. У січні того 
самого року розпочалася «справа 
лікарів», що спровокувала вибух 
антисемітизму серед широкого 
загалу, коли кожного медика від
повідного походження підозрю
вали в убивствах і отруєннях па
цієнтів. Газета «Правда» тавру
вала «продажні єврейські 
буржуазно-націоналістичні ор
ганізації» і звинувачувала «ор
гани» в тому, що вони не ви
крили цієї змови на ранній ста
дії. Але й потому довгі роки МЗС 
та МДБ–КДБ зберігали негласну 
заборону на професію для євреїв 
у своїх структурах. Однак радян
ські спецслужби дуже полюб-
ляли звинувачувати в антисемі
тизмі ідеологічних ворогів СРСР. 

У книжці «КДБ. Розвідниць ка 
діяльність від Лєніна до Ґорба
чова» колишній полковник КДБ 
Олєґ Ґордієвскій і британський 
науковець Крістофер Ендрю роз
повідають про організацію «ан
тисемітських проявів» для дис
кредитування супротивників, 
зокрема про діяльність шефа від
ділу «Д» (дезінформація) ПГУ 
КДБ генерала Івана Аґаянца: 
«Одним із перших об’єктів […] у 
1959 році була Західна Німеч
чина, яку КДБ прагнуло предста
вити керованою неонацистами. 
Для випробування одного зі 
своїх «активних заходів» перед 
проведенням його в Німеччині 
Аґаянц спрямував групу співро
бітників у село за 50 миль від Мо
скви з указівкою малювати свас
тики, писати антисемітські гасла 
й перевертати вночі надгробки. 
Інформатори КДБ доповіли, що 
хоча інцидент стривожив більшу 
частину жителів, він надихнув 
невеличку їхню групу насліду
вати провокації КДБ, здійсню
ючи антисемітські акти за влас
ною ініціативою. Взимку 1959–

1960-го Аґаянц із величезним 
успіхом використав ту саму тех
ніку на теренах ФРН. Східноні
мецькі агенти були спрямовані 
на Захід із завданням плюндру
вати й нищити єврейські меморі
али, синагоги та магазини й пи
сати антисемітські гасла. Місцеві 
хулігани та неонацисти швидко 
приєднались до кампанії КДБ 
[…]. Потім кампанія раптово при
пинилась, але міжнародну репу
тацію ФРН було суттєво зіпсо
вано. Західнонімецькі політики 
й релігійні лідери публічно схи
ляли голови від сорому. New York 
Herald Tribun підсумувала реак
цію більшої частини іноземної 
преси заголовком: «Бонн не зда
тен позбутися отрути нацизму». 
Відтоді синдром генерала Аґа
янца час  то дається взнаки, зо
крема й у багатьох ідеологічних 
спец  операціях проти України».

У 1950–1980-ті роки в УРСР 
органи вміло нацьковували 
представників титульного етносу 
на євреїв, підкреслюючи нібито 
вроджену антипатію останніх до 
всього українського, а тих – на 
українців, експлуатуючи тему їх
нього начебто особливо агресив
ного різновиду антисемітизму. 
За залізною завісою в республіці 
таке відбувалося доволі успішно, 
однак у вільному світі обидві на
ціональні спільноти зуміли по
долати цю політичну технологію. 
Ображений КДБ відповів викри
вальними книжками на кшталт 
«Союз тризуба і зірки Давида» 
про «злочинну співпрацю сіо
нізму і українського буржуазного 
націоналізму».

Сьогодні карту місцевого ан
тисемітизму раз по раз викорис
товують різні політичні сили як 
усередині нашої держави, так і 
поза її межами. Часом виникає 
бажання знайти цапа-відбу-
вайла, на якого мож  на було б по
вісити всі звинувачення у ксено
фобії. Найкращими кандида
тами на це є ті країни, що через 
недолугість і непатріотичність 
своєї влади не здатні себе захис
тити від інсинуацій. Ми якраз 
живемо в одній із них… Бажання 
таке з’являється чомусь саме 
тоді, коли Києву треба відмовити 
у вступі до якихось престижних 
міжнародних об’єднань. А на під
твердження звинувачень завжди 
знайдуть місцевих хуліганів і 
провокаторів, котрі обо  в’язково 
допоможуть послідовникам ге
нерала Аґаянца… 
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П
ерерозподіл за допомо
гою податково-бюджет-
них і державних пен-
сійно-соціальних фондів 

первинних доходів українців та 
підприємств демонструє байду
жість влади до їхніх потреб. 
Уряд виходить за межі розумної 
централізації фінансів і змен
шує фіскальними поборами 
частку продуктивних витрат 
економіки – зарплат, прибутків 
та інвестицій громадян і компа
ній – у ВВП, як це було в 2010–
2011 роках, з 60–63% до 52–54%. 
Позичкові та податкові агресії 

завдають шкоди малопродук
тивному господарству України.                               

Вітчизняна податкова сис
тема є значною мірою результа
том боротьби бюрократії проти 
підприємництва й утворилася 
шляхом насування нових по
датків капіталістичної епохи на 
радянські збори та платежі. У 
протистоянні бюрократів і під
приємців переможцями треба 
визнати перших – вони вперто 
й неухильно збільшували свій 
вплив на життя суспільства і 
фінансовий перерозподіл, зо
крема мало не щороку додаючи 

нові податки та збори. За 
підрахун ками Світового банку 
(дослідження Paying Taxes-2011), 
у тій чи іншій формі нині їх в 
Україні 135 – це найвищий по
казник у світі. До 1992-го було 
20–22. Маючи такий потужний 
фіскальний прес, чиновники, 
по-перше, розпоряджаються ве-   
личезною і дедалі більшою 
част  кою суспільних фінансів, а 
по-друге, можуть карати-
милувати платників. 

Урядовці люблять повторю
вати, що частка бюджетних і 
пенсійних потоків у ВВП Укра
їни – близько 40% – є не біль
шою, ніж у Німеччині чи Італії. 
Але вони забувають розповісти, 
що таке порівняно помірковане 
середнє навантаження на ви
робників не виключає несплати 
усіх податків одними і пере
плати іншими. Якби вимоги до 
всіх були однаковими й усі їх до
тримувалися, то вказаний по
казник бюджетно-пенсійного тя-   
гаря дорівнював би 65–70% ВВП. 
Тому податки в повному обсязі 
для більшості фірм непомірні й 
часто перевищують господар
ські прибутки, роблять компанії 
податковими боржниками з по
дальшою загрозою арешту їх
нього майна і втрати прав влас
ності. Займатися приватною 
справою за таких умов ризико
вано. Ні в Німеччині, ні в інших 
країнах не виникає податкових 
зобов’язань, які становили б 
150–300% прибутку компанії. У 
нас таке трапляється. Водночас 
привілейовані корпорації зазвичай 
спрямовують до бюджету 10–
12% чистого доходу. Поки одні 
жирують, інші платять. Середні 
ж показники на рівні західноєв
ропейських. 

Фактично податкові ставки в 
Україні абсурдно високі, а чи
мало підприємств уникають їх 
стягнення завдяки політичним 
привілеям, гешефтам або від
ходу в тінь. Таким чином, сумар
ний фіскальний прес перебуває 
поза всіма розумними межами. 

Податковий зашморг 
для хворої економіки

Автор: 
Володимир 

Лановий, 
президент 

Центру 
ринкових 
реформ
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На практиці податкова система 
ґрун  тується рад  ше не на 
фінансово-правових відносинах, 
а на оброчних. 

Цькування підприємців на
було довершеного вигляду з 
ухваленням Податкового кодек-
 су 2010 року. Він нехтує консти
туційними засадами недотор
канності особи, приватної влас
ності, прав на юридичний за
хист фізосіб у відносинах з пра
воохоронними органами й до
зволив держслужбовцям не зві
тувати перед громадськістю. 
Плат  ники податків втратили 
можливості вчасного судового 
оскарження дій службовців, ви
сування матеріальних та інших 
претензій. Розквітло здирни
цтво, зросла кількість випадків 
арешту майна бізнесменів і па
ралічу операційної діяльності. 
Судові позови зазвичай вирішу
ються односторонньо – на ко
ристь держави. ПК практично 
зупинив дію чинних законів 
України (якими регулювалися 
банкрутство, банківська та інші 
види діяльності тощо) в тому 
сенсі, що право на майно ком-
панії-боржника тепер має пере
дусім фіскальна служба. 

Окрема тема – залякування 
за допомогою податкової під
приємців, щоб вони не брали 
участі в політичних баталіях, 
якщо ті не на боці Партії регіо
нів. Демократична країна пере
творюється на напівтоталітар
ний анклав. Економічні нас лід-
 ки «реформ» не забаряться: 
згортання бізнесу й еміграція, 
втеча капіталів за кордон, збіль
шення нелегальних оборудок 
замість інвестицій. Такі тенден
ції вже простежуються. Це адек
ватна реакція з боку ділових кіл, 
що означатиме неминуче зату
хання економіки. 

Тож цілком закономірно, що 
українську податкову систему 
міжнародні організації визна
ють однією з найобтяжливіших 
у світі (згідно з рейтингом Світо
вого банку гірше лише в Цен
тральноафриканській Респуб-
ліці та Білорусі). Але вона шкід
лива не тільки своїм духом і вар
варським спотворенням ци  ві  - 
льно-правових відносин… Ось 
лише основні компоненти 
податкової системи України, 
які є неприйнятними.  

Перший – відрахування 
підприємствами до держав-
них соціальних і пенсійного 

фондів. У нашій країні загаль-
 на ставка згаданих відрахувань 
для більшості суб’єктів господа
рювання – 39% фонду заробітної 
плати, але в деяких галузях 
вища (приміром, у вугільній 
про  мисловості – 45%). Такий рі
вень внесків діяв ще за радян
ських часів. У європейських дер
жавах цей показник колива
ється від 0,5% у Данії до 33–35% 
у Франції, Італії, Словаччині 
(див. графік). Середнє значен-
 ня по групі держав ЄС – 
близько 22%. Цікаво, що най
більший тіньовий сектор в еко
номіці Італії, найменший – у Да
нії, тобто є пряма залежність 
масштабів тіньової економіки 
від надвисоких податків. Зрозу
міло, що в Україні з її рекорд
ними ставками фіскальних по
борів зарплати в конвертах теж 
битимуть рекорди. 

У Євросоюзі лише частина 
соціально-страхових і пенсій
них ресурсів формується з від
рахувань корпорацій. Решта – 
це особисті внески працівників 
на накопичувальні рахунки 
державного пенсійного фонду. 
Вони вищі в тих національних 
господарствах, де менші ставки 
відрахувань підприємств, як-от у 
Нідерландах, Німеччині, Поль -
 щі: внески громадян тут ста
новлять 20–26% їхньої зарп
лати (див. графік). І навпаки, 
у країнах із високими ставками 
відрахувань підприємств осо
бисті накопичувальні внески 
людей нижчі: у Франції, Італії, 
Швеції, Словаччині – від 7% до 
13,5%.

Особливу групу утворюють 
країни з низькими ставками від
рахувань до державних пенсій-
но-страхових фондів як для кор

порацій, так і для громадян 
(не перевищують 10,7%): Велика 
Британія, Ірландія, Данія, Люк
сембург. Саме в них має місце 
розвинена мережа приватних 
пенсійних фондів, які конкуру
ють із державним. Стає зрозу
міло, чому там відносно кращою 
є пропозиція нових робочих 
місць і нижчий рівень безро
біття: витрати власників компа

ній на одного найманого праців
ника тут мінімальні. А в біль
шості країн Південно-Східної 
Азії, які вирізняються високою 
динамікою економічного зрос
тання (Японія, Тайвань, Гон
конг, Південна Корея, Сінгапур, 
Таїланд, Індонезія), відраху
вання підприємств до держав
них пенсійних фондів або міні
мальні, або взагалі не здійсню
ються.

Відтак в Україні треба послі
довно зменшувати оподатку
вання зарплатних фондів ком
паній, щоб стимулювати ство
рення нових робочих місць у 
трудомістких галузях виробни
цтва. Середній показник відра
хувань варто знизити до євро
пейського рівня – 22–24% – з 
певною його диференціацією: у 
легкій промисловості, машино
будуванні, сфері послуг (побу
тові, готельні, ресторанні, торго
вельні, ремонтні, юридичні 
тощо) вони мають бути на 4–5% 
меншими, а в сировинних ви
робництвах – більшими.

Зниження ставок відраху
вань корпорацій в Україні має 
супроводжуватися введенням 
індивідуального накопичуваль
ного пенсійного страхування, 
яке повинно охоплювати праців
ників усіх категорій і віку. При 
цьому ставки індивідуальних 
внесків треба регресивно змен
шувати для різних рівнів зар-
плат і прибутків: найвищі зна
чення (наприклад, 25%) встано -
влювати для низькодохідних 
категорій, а мінімальні (5–6%) – 
для найзаможніших. Середню 
ставку накопичувальних внесків 
працюючих доцільно вивести на 
рівень 17–18% доходу.

Нинішня влада надто бай
дужа до цих нововведень. Єдине, 
на що був здатен уряд Азарова, – 
продовжити пенсійний вік гро
мадян та обмежити виплати  
деяким категоріям пенсіонерів.  
І зрозуміло чому: ПФ не контро
люють навіть депутати, а бюро
кратів спокушає оперування що
року мільярдними сумами. 

Другий компонент – опо-
даткування доходів грома-
дян. В Україні діє дуже сумнів
ний принцип застосування різ
них податкових ставок для різ
них типів доходів. Для працюю
чих податки до бюджету вста
новлені на рівні 17%. Власники 
ж прибуткових активів платять 
лише 5% суми доходу: диві

цією публіка-
цією профе-
сор, екс-
голова фонду 
держмайна 
україни воло-
димир лано-
вий продо-
вжує автор-
ський цикл, 
присвячений 
огляду хроніч-
них хвороб 
віт чизняної 
економіки, ви-
явленню їхніх 
причин та ме-
тодам ліку-
вання. в од-
ному з най-
ближчих чи-
сел Тижня 
йтиметься про 
нюанси  
бюджетного 
процесу

ЦьКУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ 
НАБУЛО ДОВеРШеНОГО 
ВИГЛЯДУ З УХВАЛеННЯМ 
ПОДАТКОВОГО КОДеК  СУ
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його з національного економіч
ного обігу. Тоді як у цивілізова
них державах йому всіляко 
сприяють. Європейці виробили 
іншу модель: малий бізнес, як 
правило, викуповує патент (пра-
 во на підприємництво) і діє 
вільно, без звітів і податків. Біз
нес більш високого рангу пра
цює за уніфікованими нормами, 
тобто, в принципі, жодних спе
ціальних «спрощених» систем 
оподаткування немає. 

Третій компонент подат-
кової системи України, який 
у його нинішньому вигляді 
є неприйнятним, – податок 
на прибуток підприємств. 
Вітчизняна практика його стяг
нення хибує на порушення прав 
платників під час обрахування 
рівня прибутку. Це специфічне 
«досягнення» податкової адмі
ністрації, й воно не має нічого 
спільного з правилами і стан
дартами, що діють у цивілізова
них країнах. «Досягнення» – у 
застосуванні всіляких прийомів 
зменшення у звітах рівня вало
вих витрат підприємств і збіль
шення розрахункової суми при
бутку. Фіскали виключають над
лишкові, на їхню думку, витрати 
на дослідницькі роботи, гумані
тарні акції, списання техноло
гічного браку, представницьку 
діяльність, повернення раніше 
отриманого кредиту, оплату 
продукції спрощенців... Також 
застосовуються занижені норми 
амортизації капіталу і не індек
сується вартість об’єктів віднов
лення. У податковій звітності 
знаходять штучні порушення й 
помилки. Усі суперечності фіс
кали тлумачать на свою користь. 
І таких прийомів дуже багато. 
Це ніби навмисно створені паст-
 ки, вийти з яких можна лише че
рез «корупційний» отвір.

За таких умов фірми, що ле
гально звітують і не мають адмі
ністративних «дахів», фактично 
сплачують до бюджету не 23%, а 
50% прибутку. Тоді як у Словач
чині та Польщі ставка податку 
на прибуток корпорацій – 19%, 
в Угорщині – 17,7%, Литві й Лат
вії – 15%, Ірландії – 12,5%, Есто
нії – 0%. Як можна конкурувати 
з цими країнами, чим залучити 
інвестиції? 

У підсумку здирництво, 
втрата сил і часу в чергах до ін
спекторів, брак сталих правил 
фінансових операцій, що уне
можливлює планування роз-

денди, надходження від оренди, 
роялті, а відсотки за депозитами 
взагалі не оподатковуються. Для 
юридичних осіб – представни
ків малого бізнесу передбачено 
так званий єдиний податок, 
який має дві ставки: 3% (у разі 
реєстрації платником ПДВ) і 5% 
(у разі сплати ПДВ у складі 
«єдиного») загального доходу – 
всіх грошей і безкоштовно отри
маних товарів. Очевидна дис
кримінація: тих, хто працює за 
наймом, порівняно з власни
ками майнових активів (при
чому до 2006-го ставка податку 
із зарплати дорівнювала 13%, а 
потім підвищувалася на 2% 
двічі, тоді як податок із дивіден
дів та інших майнових прибут
ків не змінювався з моменту за
провадження 1994-го); дрібних 
бізнесменів – платників єдиного 
податку: вони сплачують його 
незалежно від наявності при
бутку чи збитку.

За такого підходу фіскальне 
навантаження на власників під
приємств, акцій, інших активів 
видається поблажливим. Чому? 
За цією категорією платників 
ховається великий капітал, який 
вправно контролює і урядові іні
ціативи, і голосування окремих 
фракцій парламенту, не допус
каючи ухвалення невигідних 
для них законодавчих норм. 

Оподаткування доходів від 
праці явно обтяжливе, а тенден
ція зростання податкової ставки 
свідчить про зневагу до про
стого українця. Ця політика 
хибна й застаріла.

У демократичних країнах не
має поділу доходів при оподат
куванні на трудові та бізнесові 
чи майнові – є на платників із 

низькими доходами і високими. 
Перші обкладаються зобов’язан-
нями за меншими ставками. 
Вони потребують відносно біль
ших пенсійних накопичень, а 
тому сплачують нижчий відсо
ток із доходів до бюджету. Другі 
оподатковуються за вищими 
ставками і відносно менше від
раховують на накопичувальні 
пенсійні рахунки. Для реаліза
ції цього принципу в більшості 
західних країн застосовується 

прогресивна шкала оподатку
вання: від 0% – для бідних, до 
35–38% – для заможних (за ви
нятком Швеції, де максимальна 
ставка донедавна була 60%). 

Середня ставка оподатку
вання доходів громадян у ЄС – 
близько 11%. Зазвичай у країнах 
із високими відрахуваннями на 
особисті накопичувальні пен
сійні рахунки (Нідерланди, Ав
стрія, Польща, Греція) індиві-
дуальні доходи оподаткову
ються за нижчими ставками: 
їхнє середнє значення колива
ється від 0,6% у Греції до 10,1% в 
Австрії. Є також й інші країни з 
низькими середніми податками 
на зарплату: Португалія (5,6%), 
Словаччина (7,9%), Ірландія 
(10,6%), Чехія (11,3%). Це свід
чення відносно нижчого рівня 
доходів громадян.

Податкове обтяження дріб
ного бізнесу в Україні є доказом 
радше намагання витіснити 

2012-го фіскальні 
платежі зменшили 

до 52–54% 
частку продуктив-

них витрат  
економіки у ВВП   

з 60–63%, 
як це було  

в 2010–2011 роках  

В УКРАїНІ ПОТРІБНО 
ЗДІЙСНЮВАТИ  
ПО  ЗАВІДОМЧИЙ НАГЛЯД  
ЗА ОПОДАТКУВАННЯМ

Середні ставки відрахувань підприємств і громадян до соціально-
пенсійних фондів у країнах ЄС і в Україні 

Ук
ра

їн
а

Ф
ра

нц
ія

Сл
ов

ач
чи

на

Іт
ал

ія

Уг
ор

щ
ин

а

Ш
ве

ці
я

Че
хі

я

Іс
па

ні
я

Бе
ль

гія

Ав
ст

рі
я

Гр
ец

ія

Ф
ін

ля
нд

ія

П
ор

ту
га

лі
я

Н
ім

еч
чи

на

П
ол

ьш
а

Н
ід

ер
ла

нд
и

Л
ю

кс
ем

бу
рг

Ір
ла

нд
ія

Ве
ли

ко
бр

ит
ан

ія

Д
ан

ія

0
5

10
15

20
25

30
35

40
45 Середні ставки відрахувань підприємств до державних соціально-

пенсійних фондів, % до фонду зарплати

Середні ставки особистих внесків робітників на накопичувальні 
рахунки державного пенсійного фонду, % до індивідуальної зарплати

46|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 14 (231) 6–12.04.2012

ЕКоНоміКА|ПогляД



вит ку компаній та підвищує ри
зики, зменшення приватних фі
нансових фондів і розширення 
тіньової економіки.

Четвертий неприйнятний 
компонент системи – пода-
ток на додану вартість. 

По перше, він має штучне 
бюрократичне походження: вве
дений Францією у 1960-ті роки, 
коли спостерігалися найвищі тем-
 пи розвитку країни, для збіль
шення централізованого пере
розподілу суспільних фінансів. 
Обґрунтуванням додаткового на -
вантаження була необхідність 
підвищення рівня соціального 
забезпечення. Це був час захоп-
лення соціалізмом, і західноєв
ропейські країни намагалися 
скористатися досвідом СРСР. 
ПДВ дуже схожий на податок з 
обороту, що діяв за радянських 
часів, – він також оподатковував 
додану вартість товарів, але ся
гав 90% її величини і, як усі пла
тежі тієї епохи, встановлювався 
індивідуально за галузями та 
підприємствами. 

По-друге, ПДВ протидіє 
зростанню ефективності еконо
міки – він покладає тягар на 
споживачів кінцевої продукції 
(де додана вартість найвища), а 
тому зменшує сукупний попит; 
натомість заохочує випуск сиро
винних й енерговитратних ви
робів. Це, зокрема, призводить 
до зниження продуктивності 
праці.

По-третє, ПДВ впливає на 
зростання середньої вартості то
варів та послуг: і вітчизняних, і 
імпортних, а також на змен
шення купівельної спромож
ності населення.

Зрештою, він створює по
блажливі фінансові умови для 
застарілих підприємств, що екс
портують продукцію в недороз
винені країни: завдяки повер
ненню сплаченого податку вони 
стають прибутковими, хоча були 
б збитковими, постачаючи ви
роби на внутрішній ринок.

Окрім того, застосування 
ПДВ потребує достатньої куль
тури обліку і взаємоповаги 
суб’єктів податкових відносин. В 
Україні цього немає. Фіскали 
розглядають власне становище 
як панівне, а свою функцію за
звичай як каральну. Вони мо
жуть безпідставно втручатися в 
роботу підприємств, визначати 
порядок і час відшкодування по
датку, а за шкоду, завдану їхніми 

діями платникам, не відповіда
ють.

Борг держави експортерам 
через неповернення сплаченого 
ПДВ юридично не існує і не об
слуговується, саме ж повернен-
 ня здійснюється за безмежну 
благодійність… Асинхронні спла-   
та ПДВ та його повернення (а 
іноді й невідшкодування) вилу
чають обіговий капітал багатьох 
компаній. Чистий грабунок – за
хистити свої права неможливо.  

Ще один нюанс податкової 
культури. Протягом останніх де
сятиліть у країнах ЄС почали 
звільняти від спла  ти ПДВ не 
тільки експортні, а й значну час
тину товарів і послуг внутріш
нього споживання: для дітей, 
медичну продукцію, деяку про
довольчу, книжки, газети, кіно
фільми, театральні вистави, 
спортивні змагання тощо. Ви
робникам ПДВ відшкодовують і 
не пізніше ніж за два тижні. 
Інакше всі були б у збитках. 

Пільгами зі сплати цього по
датку згадані країни стимулю
ють випуск товарів і послуг для 
своїх споживачів. В Україні все 
навпаки: чиновництво байдуже 
до забезпечення внутрішнього 
попиту і зниження цін на соці
ально значущі товари та по
слуги, а дбає лише про збіль
шення рівня податкового наван
таження на громадян. 

Щоправда, у нас, чого немає 
у Європі, ПДВ не нараховують  
на сільськогосподарську продук-
цію, що продається переробній і 
харчовій промисловості. Але це 
має зворотний ефект: ціна на неї 
штучно занижується – осно
вний прибуток отримують трей
дери. 

Шкода, яку завдає європей
ській економіці ПДВ, у нашій 
державі перетворюється на чор
носотенний погром. Цей пода
ток у руках митарів – кувалда, 
яка трощить національне госпо
дарство. Водночас він формує 
найбільше бюджетних доходів. 
Вочевидь, саме тому європейські 
чиновники твердо обстоюють 
його збереження і в цьому є со
лідарними з українськими. Але 

The Total Tax Rate показує, 
що сукупне фіскальне 

навантаження в Україні 
одне з найбільших навіть 

серед колишніх 
радянських республік
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все одно його треба позбутися 
задля економіки. У країнах із 
найвищими ставками ПДВ, зо
крема у Франції, Іспанії, Бельгії, 
Греції, Данії, найнижчі темпи 
економічного зростання. Укра
їні треба послідовно зменшу
вати його ставку до мінімуму, 
наприклад, до 6–7%, а також 
прямувати до скасування по
датку ще до того, як це зроблять 
у ЄС. Європейська економічна 
думка зрештою дійде до цього... 

Маніпуляції законодавчими 
вимогами та вибіркове оподат
кування, які застосовують фіс
кали, здатні взагалі зруйнувати 
податкову систему. Вона дава
тиме дедалі менші надхо
дження до бюджету. Зрештою 
це приведе владу і модель, яку 
вона застосовує, до банкрут
ства. Держава просто не зможе 
виконувати свої функції.

Відтак фіскально-здирниць-
 ка й адміністративно-каральна 
податкова система не має права 
на існування. Потрібно будувати 
нову. Основними її елемен-
тами мають бути рівність 
прав платників податків та 
митарів, відповідальність кож
ної зі сторін за виконання 
зобов’язань та завдану шкоду 
одній із них. Це, а також будь-
які інші дії, зокрема контроль 
над звітністю, зауваження, санк
ції, перевірки, які проводять по
датківці, повинні регулюватися 
тільки законами і не передба
чати контактного типу відносин 
із суб’єктами оподаткування 
(ли   ше поштовий та електро
нний зв’язок). Мають бути забо
ронені перевірки поза судовими 
рішеннями. Усі суперечності не
обхідно вирішувати за згодою 
сторін або в судовому порядку.

Інші обов’язкові елемен
 ти справедливої податкової 
системи: обопільне уз год
жен    ня умов і порядку пога-
шення податкового боргу; 
заборона вилучення (арешту) 
майна як по   даткової застави 
боржника; заборона відмови 
фіскалів від прийняття подат
кової звітності; письмові повідо
млення платни  ка про помилки 
і порушення у звітності та їх 
урахування в наступному по
датковому періоді.

Має бути запроваджене 
реальне автоматичне здій-
снення компенсаційних пла   
тежів (з відшкодування ПДВ, 
податків з індивідуальних дохо

дів, які підлягають поверненню, 
відшкодування збитків, завда
них діями фіскалів, повернення 
надлишкових платежів тощо); 
несвоєчасне виконання зобов’я-
зань фіскалів має розглядатися 
як борг, що підлягає оплаті за 
ставкою рефінансування НБУ.

Потрібно здійснювати 
по  завідомчий нагляд за опо-
даткуванням, позбавити фіска
лів прав порушувати кримі
нальні справи проти платників, 
арештовувати їхнє майно, банків
ські рахунки, вилучати докумен
тацію тощо. Кримінальні розслі
дування мають здійснюватися 
лише на підставі судових рішень. 
Водночас підвищити відпові
дальність за ухиляння від сплати 

податків та корупційні злочини 
фінансових чиновників.

Нова система має перед-
бачати застосування міжна-
родних стандартів обліку, 
звітності (включаючи її скорочен-
 ня і спрощення процедур), нара
хування й використання амор
тизації капіталу, розрахунку і 
сплати податку на прибуток (зо
крема, сплата після виконання 
фіскалами своїх зобов’язань з 
повернення ПДВ), сплати або 
відшкодування ПДВ тощо. 

Має здійснюватися вик
люч  но судочинний спосіб 
майнових відшкодувань, 
банкрутств (без участі ДПА), 
якщо не досягнуто добровільної 
згоди суб’єктів боргу. 

Треба запровадити пріо-
ритетне застосування подат-
кових інструментів ре гулю
вальностимулювального ти
пу, таких як прогресивне опо
даткування індивідуальних до
ходів, накопичувальні пенсійні 
внески громадян, пришвидшена 
амортизація основного капіталу, 
акцизи, податок на нерухомість, 
за використання невідновлюва
них джерел енергії, рентні й еко
логічні платежі тощо.

Нова система має перед-
бачати звуження дії та лік-
відацію податкових і адміні-
стративних платежів суто 
фіскального призначення: 
ПДВ, відрахування підприємств 
до державного пенсійного фон-
 ду, податок із продажу валюти, 
різного типу відомчі цільові 
надбавки, як, наприклад, до та
рифів на електричну, теплову 
енергію та природний газ тощо.

Податкова служба має 
бути реорганізована: виве
дення з її складу податкової мі
ліції і створення самостійного 
правоохоронного органу – фі
нансової міліції, яка відстежу
вала б дії і платників, і фіскалів; 
децентралізація прийняття рі
шень, збору і розподілу подат
ків, здійснення компенсаційних 
розрахунків, відшкодування за
вданих збитків тощо; інтеграція 
місцевих служб, що збирають 
різні податки, і здійснення всіх 
платежів за однією адресою.

І головне: потрібно термі-
ново скасувати Податковий 
кодекс й ухвалити цивілізо-
ване законодавство, подо
лати корупцію, забезпечити рів
ність прав у країні, повноту збо
рів податків і добровільність їх 
сплати. Це основні цілі необхід
них змін. 

ЗАСТОСУВАННЯ ПДВ 
ПОТРеБУЄ ДОСТАТНьОї 
КУЛьТУРИ ОБЛІКУ.  
В УКРАїНІ ЦьОГО НеМАЄ

У країнах ЄС не  
виникає податко-
вих зобов’язань,  

які становили  
б понад  

150% 
прибутку компанії. 
В Україні таке тра-

пляється 

Привілейовані  
корпорації  

в Україні  
вносять  

до бюджету  

10–12% 
чистого доходу

ПОДАТКОВИЙ ТЯГАР 
■ Світовий банк у своєму спільному з PriceWaterhouseCoopers дослідженні Paying Taxes-2011 визнав українську 
податкову систему однією з найгірших у світі – 181 місце зі 183
■ На податковий облік українські компан� витрачають у середньому 657 годин на рік

Простота системи             Кількість податків             Час на облік             Загальна ставка

Корпоративний податок на прибуток              Податки на працю               Податки на споживання

181                               183                      174                           149

112                              364                                     181

місце у світі 

кількість годин на облік (на рік)
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Не стій під хмарочосом!

М
ій товариш, інвестиційний банкір, очо
ливши відповідний підрозділ не 
останньої у світі фінансової установи, 
був змушений переїхати до нового 

офісу – noblesse oblige. Скляний криголам стоїть 
на перетині столичних магістралей, кабінет ши
карний, краєвид із вікна божественний, одна 
проблема: дихати нічим. Щоби зберегти пра
цездатність, товариш щодві години має вихо
дити на вулицю подихати свіжим смогом. Про
сто систему вентиляції в будівлі від самого по
чатку зроблено таким чином, що обслужити всі 
помешкання вона неспроможна, натомість коли 
в офісній кухні хтось щось розігріває, поверхом 
розноситься густий запах борщу. Якщо ж іще 
взяти до уваги ціну оренди за квадратний метр 
на рівні якогось Гонконга (я в Гонконгу не був, 
але товаришу вірю), виникає питання: на 
скільки вистачить терпіння орендарям? Що пе
реважить: престиж чи головний біль?
Ця радше антропологічна загадка не для мене: 
як казали в старому анекдоті, «пане вчителю, 
мені б ваші турботи». Цікавить інше: чому пло
 ди діяльності вітчизняних бізнесменів час то-
густо виявляються такими незграбними, та
кими недолугими, такими… дилетантськими? 
Київ потроху обростає прикметами великого 
столичного міста: ресторани, готелі, офісні цен
три й так звані shopping mall ну майже такі, як 
у будь-якому чотиримільйонному (якщо з око
лицями) мегаполісі світу від Берліна до Лос-
Анджелеса. Кажу майже, бо 
якщо поглянути уважніше, 
то неодмінно знайдеш від
мінності. 
Раптом закривається супер
популярне літературне кафе 
з демократичними цінами: 
власник скасував угоду про оренду, бо на 
нього натиснув хтось із важковаговиків, те
пер тут дорогий ресторан… без відвідувачів. 
Новоявленому рестораторові ніхто не розповів, 
що треба інвестувати передусім не в дизайнер
ський інтер’єр, а в досвідчених кухарів, та якби 
навіть і розповів, той навряд чи повірив би, бо 
витрачатися на персонал не звик. Тепер може ті
шити свою пиху на самоті, у порожній залі…
Елітні – як же я люблю це слово!.. – житлові бу
динки, зведені кілька років тому, досі стоять 
порожніми, бо їх зарядили насосами, які же
нуть воду не вище за восьмий поверх. Скажімо, 
нещасний випадок, проектанти скрізь припус
каються помилок, але тільки я й тільки в Києві 
таких однакових «нещасних випадків» знаю 
три. В одному з аквапарків (якому саме, мені ві
домо, але не скажу) щось не склалося з гідро
ізоляцією й тепер споруда гниє на очах. Поруч 
стоїть shopping mall, гроші під будівництво 
якого девелопер знайшов у Росії. Сказати, що 

він зовсім порожній, було би перебільшенням, 
але натовпу не спостерігається. Інвестор щас
ливий.
З готелями окремий скандал: їх нібито набуду
вали до Євро, але чомусь самі лише чотири-
п’ятизіркові. Дуже цікаво, де вони наберуть 
стільки гостей? Англійці взагалі відмовля
ються їхати до України на поєдинки своєї збір
ної – вперше за 20 років тамтешній футбольній 
асоціації не вдалося продати всі квитки на 
матчі великого турніру, отримані від УЄФА. Та 
й звичайному туристові, тобто наймасовішому 
відвідувачеві будь-якого міста, здебільшого до
статньо двох-трьох зірочок, п’ять – це для кру
тих бізнесменів або Кіркорова. Але Кіркоров, 
на щастя, лише раз на рік, а бізнесменам у та
кій кількості в нас робити нічого. Тож навіщо? 
Звичайний готель окупається протягом п’яти – 
семи років за умови нормальної наповненості. 
Для порожнього не вистачить і двадцяти. Не
має куди подіти гроші? Припустімо, вони в них 
зайві. Знову-таки, не моя справа, я лише хочу, 
щоби столиця потроху ставала Європою, а не 
перетворювалася на райцентр Донецької об
ласті. 
За останні два роки великий бізнес остаточно 
консолідувався у щось на кшталт закритого 
клубу для своїх, безкомпромісно витиснувши 
чужих. Тепер хлопці мають конвертувати відво
йовані позиції в примноження статків. І тут ви
являється, що… вони цього не вміють!!! Заби

рати чужий бізнес і розви
вати власний – це різні за
няття, вони потребують різ
них навичок, задіяні різні 
групи м’язів.
За дуже поодинокими ви
нятками, це стосується як 

тих китів, що в усіх на очах і володіють ці
лими імперіями, так і «підприємців» (на
вмисне пишу це слово в лапках) другого 

ешелону, допущених до корита. Вони можуть 
домовитися, можуть залагодити питання, але 
не здатні приймати грамотні управлінські рі
шення. Коли починаєш розбирати якісь їхні 
кроки, волосся дибки стає: де там бізнес-плани, 
де розрахунки, ми побудуємо ось це, бо це 
кльово, це круто, крапка. 
Вільна конкуренція, антимонопольні закони й 
решта, здавалося б, панських витребеньок – не 
якісь там умовності, не спосіб забезпечення аб
страктної справедливості, а ще й інструмент се
лекції талановитих компетентних менеджерів і 
відсіву самовпевнених нездар. Якщо цього не
має, повертаємося в часи, коли вибухають реак
тори, падають літаки, тече дах і горить метро. 
Хоча чому «повертаємося», ми вже в них жи
вемо, хіба що… Боже, не дай їм побудувати 
якийсь реактор! 

БОЖе, Не ДАЙ їМ 
ПОБУДУВАТИ ЯКИЙСь 

РеАКТОР!

Автор:  
Юрій 

Макаров
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27 
березня уряд Сирії 
погодився на мирний 
план, запропонова
ний Кофі Аннаном, 

колишнім Генсеком ООН. Його 
ініціатива з шести пунктів, роз
роблена для виходу країни з 
кризи, закликає до проведення 
«політичного процесу», спрямо
ваного на реалізацію прагнень 
тамтешнього народу, припинен-
 ня боїв та пересування військ, 

швидше звільнення політичних 
в’язнів, дозвіл ввезення до рес
публіки гуманітарної допомоги, 
допуск журналістів і розши
рення свободи мирних зібрань. 

Утім, попри добрі наміри, 
план Аннана не тільки не врегу
лює кризи, а навіть поглибить її.

Він є рятувальним колом, 
дуже невчасно кинутим режиму, 
який скористається з дипломатії 
екс-керівника Організації Об’єд-
наних Націй, аби виторгувати 
час, відновити сили й розділити 
опозицію та міжнародну спіль
ноту. Внаслідок дотримання 
цього плану слабши  ми стануть, 
зрештою, всі, крім сім’ї прези
дента Сирії.

Кожна складова ініціативи 
Аннана – пастка. Припинення 
вогню забезпечить воякам Ба
шара аль-Асада час і простір для 
перепочинку та планування 
дальших дій. Крім того, можна 
прогаяти нагоду для забезпе
чення зброєю Вільної сирійської 
армії, яка вже багато ризикувала і 
здатна легко втратити бойовий 
настрій та дух. Гуманітарна допо
мога та звільнення в’язнів дадуть 
диктаторові змогу постати перед 
зовнішнім світом у приємнішому 
амплуа без серйо  зних зусиль із 
його боку. А насправді опоненти 
уряду майже напевне опиняться в 
порочному колі арешту, звіль
нення й повторного ув’язнення.

Однак найбільша загроза по
лягає в «політичному процесі», 
який здатен допомогти Асаду ви
йти сухим із води, адже передба
чає зміщення уваги міжнародної 
спільноти з усунення нинішнього 
лідера на очікуван  ня того, які по
літичні реформи він запропонує.

Відколи родина Асадів при
йшла до влади, такий сценарій 
повторювався вже не раз. Розрив 
між очікуваннями й результа
тами величезний. Коли уряд Ба
шара, як і попередній (його 
батька), ладен убивати тисячі 
власних громадян, аби втрима
тися біля керма, він, поза сумні

вом, готовий діяти так само су
воро й безкомпромісно в будь-
якому політичному процесі.

План Аннана – це ключ до по
рожньої кімнати; найімовірніше, 
він насамкінець приведе назад до 
конфлікту, та ще й за умов, що 
гратимуть на руку уряду, а не по
встанцям. Аргумент про те, що 
опозиція матиме більше важелів 
впливу, коли дії перемістяться з 
військової арени за стіл перегово
рів, видається наївним.

У світі дипломатії має бути 
аналог клятви Гіппократа: «Не 
нашкодь». І це саме такий випа
док, адже ініціатива Аннана 
може завдати чимало втрат.

Асад, найімовірніше, захоче 
скористатися з дипломатії ООН, 
бо ж вона ґрунтується на про
цесі, який не виключає, ба на
віть може забезпечити затри
мання його уряду біля керма. 
Він – парія, якого міжнародна 
спільнота закликала до від
ставки, – раптом стає стороною 
врегулювання конфлікту.

Для режиму, котрий намага
ється вижити, це на вагу золота. 
Шанси на те, що зміни в Сирії 
відбуватимуться з допомогою 
міжнародної спільноти, менша
ють. А саме цього й потрібно 
Асадові, аби свою проблему Да
маск вирішував сам.

Міжнародна спільнота праг-
 не знайти вихід із цього жахіття 
без ризику, годі й казати вже про 
якісь збройні кампанії. Багато 
країн, зокрема і США, соромля-
ться власного небажання брати 
участь у бойових діях, котрі вже 
забрали майже 10 тис. життів, і 
їх можна зрозуміти.

План Аннана починає спус
кати всіх із гачка відповідаль
ності. Росія і Китай позбуваються 
тавра поплічників жорстокого ре
жиму, натомість дістаючи місце 
за столом; послаблюється тиск на 
Туреччину, яка розглядала мож
ливість створення гуманітарних 
зон уздовж сирійського кордону, а 
також перспективу інтервенції. 

Чи вдасться Аннану 
врятувати Асада?

Про автора:
Аарон Девід 
Міллер, ко-

лишній служ-
бовець Держ-
департаменту 
й відомий уче-
ний Міжнарод-

ного центру 
вчених імені 
Вудро Віль-
сона; автор 

«Землі вели-
ких обіцянок»

Автор:  
Аарон Девід Міллер
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ПАДІННЯ АСА  ДА МАЄ 
ВеЛИЧеЗНУ ВАГУ  
ДЛЯ АДМІНІСТРАЦІї  
ОБАМИ

Навіть Вашингтон не відчува
тиме бі льше такого впливу, що 
спонукав би його до дій.

Поза сумнівом, падіння Аса-
 да має величезну вагу для адмі
ністрації Обами, бо ж це, не ви
ключено, допоможе США при
струнити Іран – основного со
юзника Сирії. Однак американ
ський лідер не демонструє го
товності застосовувати силу, як 
НАТО у випадку з Лівією. Напе
редодні президентських вибо
рів у Сполучених Штатах у не
простих питаннях Ірану, Сирії 
та Північної Кореї він обирає 
позицію «не зараз». Дорікати 
йому нічим, адже він намага
ється виплутати США з воєн
них операцій за кордоном, а не 
вплутати. І має рацію в тому, що 
не хоче вдаватися в Сирії до дій, 
котрі не будуть багатосторон
ньо узгоджені на міжнародному 
рівні й добре продумані. Про
блема в тім, що між мілітар
ними кампаніями та диплома
тією Аннана, схоже, немає 
ефективної золотої середини.

Крім того, план колишнього 
Генсека містить реальні ризики 
для сирійської опозиції, вже 

роздрібненої і розділеної як у 
самій країні, так і за її межами. 
Повстанцям нелегко було б на
віть боротися за здобуту владу 
після усунення диктатора, а за
лишатися об’єднаними, коли 
уряд досі біля керма й викорис
товує всі можливі засоби, зо
крема хабарі та погрози, у вну
трішній політиці, це зовсім 
інше завдання.

Трагедія Сирії в тому, що се
ред варіантів мирного врегулю
вання конфлікту лише погані або 
ще гірші. Арабська весна та її на
слідки породили три моделі 

змін: єгипетську й туніську, де 
військові залишаються осторонь, 
а перемагає народ; лівійську, де 
повстанці скидають уряд за до
помогою зовнішніх сил; і ємен
ську, де компромісного рішення 
досягнуто в результаті диплома
тичних зусиль і серйозного пора
нення автократа.

Наразі жодне з них не перед
бачає втішних перспектив для 
Сирії. На відміну від Єгипту си
рійський режим триматиметься 
купи, бо якщо розділиться, то не 
виживе ніхто. На відміну від лі
війського випадку провідні кра
їни світу ще не набралися духу 
для воєнної інтервенції. А на 
відміну від лідера Ємену Асада 
не вдасться вижити обіцянками 
про недоторканність, особливо 
тоді, коли план Аннана може до
зволити йому зберегти владу.

Хоч би яким було майбутнє 
республіки, дорога до нього 
точно лежить не через диплома
тичний процес, що посилить по
зиції уряду, послабить опозицію 
і зробить міжнародну спільноту 
співучасницею повернення без
жального диктатора.

Зрештою, ініціатива Аннана 
провалиться, бо Асад не випус
тить із рук керма. До того ж він 
уже завдав забагато болю, віді
брав забагато життів і виявив за
багато жорстокості, аби переко
нати опозицію, що колись від
ступиться від влади. 

© 2012 The New York Times

Продовження 
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Утікачі Сирійської весни
Режим Башара Асада не має шансів вижити – він утратив довіру 
громадян

місяці, – пояснює мій співрозмов
ник, – стрілянина не вщухала. 
Увечері, коли починалася комен
дантська година, військові могли 
поцілити в першого-ліпшого, не 
ставлячи жодного запитання». 
Рішення втікати виникло, коли у 
в’язниці опинився родич, а знайо
мий із поліції дав знати, що ім’я 
Абу-Султана – у списку потенцій
них заарештованих. «Я звичай
ний крамар, торгую одягом, не за
ймався нічим протизаконним, в 
очі не бачив жодного повстанця, 
але залишатися було небезпеч-
 но», – каже він.

Дераа, на самісінькому кор
доні з Йорданією, місто осо
бливе: саме там у березні 2011-го 

П
ротести в Сирії, про -
тривавши рік, переросли 
в громадянську війну. 
ООН говорить про 9 тис. 

загиблих та 200 тис. тих, хто по
кинув країну. Іноземним репор
терам в’їзд туди закрито. За 
останні п’ять місяців загинули 
восьмеро журналістів, які ви
світлювали протистояння. Ін
формацію з республіки переда
ють офіційні джерела та нечис
ленні кореспонденти західних 
медіа, котрі нелегально обхо
дять блокаду. Відтак особливої 
ціни набувають свідчення си
рійців, котрим вдалося пере
тнути закритий нині кордон. У 
сусідній Йорданії Організація 
Об’єднаних Націй зареєструва
 ла 5400 біженців із Сирії, ще 
2 тис. чекають на підтвер
дження свого статусу. Водночас 
речник уряду королівства зая
вив, що там перебуває 80 тис. 
сирійських громадян. Вони роз
містились у прикордонних ра
йонах, переважно на півночі 
країни, в містах і селищах до
вкола Ірбіда, Мафрака й Рамси.

ЗАРОДЖеННЯ РеВОЛЮЦІї
Два місяці тому Абу-Султанові по
щастило вивезти із сирійського 
міста Дераа до йорданського се
лища Хварх (фото 3) поблизу Ір
біда вісьмох малих дітей, двох 
дружин і старого батька. Наймо
лодша донька народилася вже на 
території сусідньої держави. Усе, 
що є в будинку, де мешкають бі
женці із Сирії, – килим на підлозі, 
кілька матраців, газовий опалю
вач і телевізор, що цілодобово 
транслює «Аль-Джазіру» (фото 4). 
Хоча Сирія в усіх на вустах, досто
вірної інформації про те, що ді
ється в Дераа, яке разом із Хом
сом та Хамою стало осередком ан
тиурядових виступів і збройного 
протистояння, катма. Про новини 
з рідного міста чоловік дізнається 
телефоном.

Щойно дзвонив двоюрідному 
братові, котрий розповів: у по
мешканні Абу-Султана квартирує 
армійський штаб. «Ос  танні два 

Автор: 
Наталя 

Гуменюк, 
Йорданія – 

Київ

Фото автора

на хвилі подій у Єгипті й Тунісі 
на стінах місцевої школи хтось 
написав антиурядові гасла. Міс
цева влада провела графоло
гічну експертизу й запроторила 
за ґрати півтора десятка учнів 
віком від 12 до 15 років. Коли їх 
нарешті відпустили, батьки по
бачили, що в підлітків закри
вавлені обличчя, вирвані нігті, 
на тілах численні синці. Після 
цього жителі Дераа вийшли на 
вулиці з вимогою покарати ви
нних у знущанні з дітей, але по 
демонстрантах відкрили вогонь. 
Чотири особи загинули, бага
тьох було поранено. Наступного 
дня під час поховання армійці 
знову стріляли по людях – так 

1
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почалася Сирійська весна. Від 
минулої осені південне Дераа, як 
і Хама та Хомс на північному за
ході, стало одним із основних 
плацдармів Вільної сирійської 
армії – опозиційного з’єднання, 
яке складається з військових, що 
залишили сили Башара Асада й 
зі зброєю в руках виступають 
проти уряду.

Білал привіз до Йорданії чо
тирьох синів та вагітну дружину. 
Хоча йому 37 років, вигляд має за 
50. Усе, що заробив, витрачає на 
газ та дзвінки на Батьківщину, 
звідки не вдалося забрати сестри 
й матері, котра не мала паспорта. 
Цей чоловік із передмістя Да
маска, де, за офіційними повідо

мленнями, все спокійно. Утім, 
він розповідає про арешти, ви
бухи, стрілянину. В його міс
течку немає електрики та опа
лення, а сусіди, хто може, зали
шають країну.

Ахмед виїхав із Сирії того са
мого дня, коли вийшов із в’яз -
ниці. Кордон перетнув неле
гально – урятували хабар і зна
йомий, котрий допоміг із доку
ментами. Потім заробляв на 
життя кухарем у ресторані в 
ОАЕ, але повернувся додому, 
щоб поновити візу. Місяць, про
ведений на Батьківщині, ви
дався гарячим. Із рідного се
лища Мозіфрах поряд із Дераа 
він їхав до лікаря у столицю Да
маск. На одному з пропускних 
пунктів його зупинили, і далі 
почався жах: «На мене надяг
нули наручники, зав’язали очі. 
Цілу добу нічого не запитували. 
Потім таки повезли назад до Де
раа. У відділку Служ  би безпеки 
з мене зняли все, навіть спіднє, й 
почали пускати електрозаряди 
по ногах. Згодом перевели до ін
шого кабінету на допит, під час 
якого пояснили: я звинувачений 
у фінансовій підтримці Вільної 
сирійської армії, оскільки заро
бляю гроші в Еміратах. Звісно, я 
заперечував, намагався пояс
нити, що прямував до лікаря. 
Такі «розмови» відбувалися що
дня: мене били. Але на сьомий 
день о другій ночі відпустили».

Мій співрозмовник визнає, 
що йому пощастило. Із деякими 
затриманими поводилися куди 
жорстокіше. Його однокамерни
кові цигаркою випалили око й 
спалили повіку на другому. 
Якось Ахмеду вдалося запитати в 
охоронця, навіщо вони так чи
нять. Солдат пояснив: у разі від
мови виконувати наказ рядовому 
загрожує суворе покарання.

Два дні Ахмед пробув на 
волі, а потім до селища, де він 
мешкав, танками в’їхали регу
лярні частини. За його словами, 
там базувався невеликий під
розділ Вільної сирійської армії – 
колишні військові. Проурядові 
вояки зібрали до купи молодих 
чоловіків із мешканців селища – 
загалом 180 осіб – і виставили їх 
перед собою як живий щит від 
бійців опозиції. Після кількох 
годин бомбувань і стрілянини, 
маючи значну чисельну пере
вагу, заарештували все чоловіче 
населення з околиці, зокрема й 
Ахмеда. Далі – знову наручники 

й зав’язані очі. Чув лише по
грози й постріли. Коли пов’язку 
зняли, побачив довкола 30 тіл. 
27 із них – солдати Вільної си
рійської армії. У в’язниці Ахмед 
провів іще тиждень.

ЖеРТВИ ЗАВОРУШеНь
Прямуємо до шпиталю в Ірбіді, 
де йорданські лікарі надають 
допомогу пораненим (фото 2). 
Королівство біженців приймає, 
але уникає гучних заяв, щоб 
сусідський уряд не назвав гу
манітарної допомоги підтрим
кою «бойовиків». Кордон між 
двома державами простяг
нувся на 375 км. Обабіч живуть 
представники тих самих родин 
і кланів, роз’єднаних 90 років 
тому, коли перекроювали карту 
Близького Сходу.

Гуманітарну допомогу та 
гроші на операції для поранених 
сирійців збирають місцеві во
лонтери (фото 1) переважно че
рез Facebook, а також мусуль
манські салафітські організації. 
У палаті цього приватного шпи
талю – шестеро потерпілих. 
Проходимо непомітно з іншими 
сирійцями – ніби провідати ро
дичів. Місцева поліція тут як 
тут, однак дає можливість по
спілкуватися з утікачами.

21-річного Ібрагіма привезли 
напередодні із того ж таки Дераа. 
Туди лише 25 км, але кордон до
лали в обхід, нелегально. У 
хлопця прострелені обидва стег-
 на. Він звичайний водій. Під кулі 
потрапив, коли ховали сусіда, за
катованого у в’язниці: у небіж
чика була відрізана рука. На жа
лобну процесію зібралася уся ву
лиця, але військові раптово від
крили вогонь. Похорони в Сирії 
стали основним місцем масового 
зібрання людей і приводом для 
чергового мітингу. Як мені роз
повідають, тепер, аби отримати 
тіло, родина має дати розписку, 
що поховання відбудеться до 
шостої ранку й без свідків.

Ще один із відвідувачів лі
карні Нуур приїхав із Дераа 
менш як за добу до нашої роз
мови. Переконував, що стихійні 
демонстрації відбуваються що
дня. Після молитви люди вибі
гають на вулицю на 10–15 хви
лин, поки з’явиться поліція, а 
потім ховаються по домівках. 
Вимоги мешканців – припинити 
переслідування, вивести вій
ська, скасувати комендантську 
годину. За словами Нуура, «від
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чай переборює страх, адже жити 
в місті далі неможливо». За цей 
рік у хлопця загинуло четверо 
близьких родичів. Один із двою
рідних братів – під час обстрілу 
мітингу минулої весни.

ВІКНО В СИРІЮ
У йорданській столиці Аммані в 
кав’ярні, де збираються місцеві 
художники, режисери, блогери, 
зустрічаю Хаафіза, котрий геть не 
пасує до цього барвистого збіго
виська людей із дредами, тату й 
пірсингом. У грубому сірому све
трі скромний 40-річний чоловік 
схожий на того, ким і є на
справді, – на власника невеличкої 
крамниці. Мені його представля
ють як одного з інтернет-ак -
тивістів, який упродовж остан
нього року організовував мітинги 
в рідному Дамаску, знімав їх на ві
део й розміщував у соціальних 
мережах. Хаафіз днями сидить за 
комп’ютером і в йорданському 
кафе: «Писати із самої Сирії 
важко: не так багато людей сьо
годні мають доступ до мережі. 
Цього тижня кілька днів не пра
цювали обидва мобільні опера
тори. Facebook усередині країни 
блокують, хоча заборону можна 
обійти через інші сайти. А от за
вантажити відео майже нере
ально. Активісти шукають без
печніші способи комунікації. 
Дехто виходить в інтернет через 
супутниковий зв’я  зок «Турайя», 
передає кадри назовні, і звідси ми 
можемо поширити їх через Face -
book». Хаафіз і мені показує відео 
демонстрацій та фото закатова
них дітей. Інформація на його 
сторінці арабською, імена прихо
вані. Переповідає свідчення зна
йомого, котрий понад місяць про
вів за ґратами: «Тортури не зав -
жди фізичні. Нерідко це пере
вірка на витривалість. Спершу 
мого товариша на 21 день поса
дили в одномісну камеру і весь 
той час не ставили жодних запи
тань. Його годували, давали по
пити. Ось тільки в приміщенні ці
лодобово хлюпала вода й горіло 
світло, тож спати він не міг. До
пити почалися за три тижні. За
звичай о четвертій чи п’ятій 
ранку». За словами Хаафіза, бага
тьом затриманим інкримінують 
убивства, щоб ті зізнавались у 
менших провинах. Якщо тактика 
не спрацьовує, погрожують аре
штами батьків, братів, сестер. Не
має результату й надалі – вда
ються до фізичного тиску.

За словами Хаафіза, рік тому 
в його районі, що зветься Мейдан, 
на антиурядові мітинги виходило 
до 30 осіб. Коли стало відомо про 
тортури й загибель цивільних, до 
протестів долучалося більше й 
більше людей. Мій співрозмов
ник запевняє, що доки Арабська 
весна не докотилась і до його 
Батьківщини, він не був членом 
жодного політичного угрупо
вання й ніколи не висловлювався 
вголос проти нинішнього глави 
держави. Свою «незаангажова
ність» чоловік пояснює тим, що 
партія в країні була тільки одна – 
провладна «Баас». «У Сирії ні
коли не існувало інших політич
них, а тим паче збройних угрупо
вань: ані салафітів, ані «Братів- 
мусуль  ман», на яких покладає 
відповідальність за загибель лю

дей режим Асада. Це словосполу
чення уряд вживає у тому самому 
контексті, що й вираз «ісламські 
терористи». Діяльність «Братів» 
заборонена в країні від початку 
1980-х. Найменша підозра у 
зв’язках із ними небезпечна для 
життя, тож, на відміну від Єгипту, 
серйозного осередку цієї сили в 
Сирії ніколи не було. Схожа істо
рія з Вільною сирійською армією. 
Її формують окре  мі індивіди, ко
лишні військові з армії Асада, які 
втікають за кордон», – розповідає 
активіст.

КОРІНь ЗЛА
Після тривалої розмови про де
мократію, право вибору, свободу 
слова, поліцейську державу, а та
кож про вину режиму в убив
ствах людей я все-таки намага
юся дізнатися, якою є особиста 
мотивація Хаафіза. Чому крамар 
із Дамаска почав організовувати 
антипрезидентські мітинги, зні
мати їх на відео й поширювати в 
інтернеті, ризикнув усім, що за
робив за життя? «Насправді все 
почалося з відчуття протесту 
проти корупції, несправедли
вості, – каже він. – Сиджу я у сво
єму магазині, аж ось двоє із моїх 
співробітників заявляють, що 
вони представники «тамуїн» – 
це таке відділення Міністерства 
торгівлі та індустрії. Я сказав би, 
звичайна мафія. Вони можуть у 
будь-який момент написати звіт 
про мій бізнес, і що саме містити
меться в документі, залежить 
лише від суми, яку я їм заплачу. 
Така практика існує в кожній 
державній структурі: поліції, 
митниці. Хабарі в Сирії стали 
нормою. Ось вам і ґрунт, на 
якому виріс мій розпач. Коли ми 
в Дамаску побачили, як у Тунісі 
повалено корумпований режим 
Бен Алі, я сподівався, що мир
ними виступами ми чогось до
сягнемо й у нас. Спершу просто 
вимагали реформ, але коли я за
нурився в усе це, коли побачив, 
як силою розганяють демонстра
ції, як катують дітей, то вже й за
був, із чого все починалося».

Своєю мотивацією Хаафіз 
подібний до десятка інших си
рійців, із якими вдалося по
спілкуватися: торгівців, водіїв, 
кухарів. Незнайомі між собою 
жителі різних міст іще рік тому 
не переймалися політикою, а до 
правління Асада звикли. Сьо
годні майже одностайно запев
няють, що режиму кінець. 

2
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За даними міжна-
родної організації 

Transparency 
International, у рей-

тингу сприйняття 
корупції Сирія по-

діляє 

129-те 
місце 

з Гондурасом  
та Вірменією
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6 – 13 квітня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
6 квітня, 18:00 – презентація книжки Вахтанга Кебуладзе 
«Феноменологія досвіду» за участю Євгена Бистрицького, 
Андрія Богачова, Анатолія Лоя, Олександра Пролеєва, 
Костянтина Сігова. Модератор – Вадим Менжулін.
9 квітня, 18:00 – Книгарня «Є», Французький інститут в Україні 
та журнал «Український тиждень» запрошують на зустріч у 
межах проекту «Європейський досвід: Франція». Наш гість – 
Паскаль Боніфас. Тема зустрічі: «Футбол та глобалізація».
10 квітня, 18:00 – презентація книжки Наталі 
Колесніченко-Братунь «Мобілка».
12 квітня, 18:00 – презентація книжки спогадів відомого 
футболіста Олександра Скоценя «З футболом у світ».

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
6 квітня, 19:00, 4-й поверх – джаз-клуб: перегляд концерту 
Ніни Сімон.
11 квітня, 19:00, 4-й поверх – кіноперегляд: «Останні чотири 
пісні», реж. Франческа Джозеф.

|| Львів (просп. Свободи, 7):
6 квітня, 18:00 – презентація книжки Анджея Хцюка 
«Атлантида. Місяцева земля».
7 квітня, 18:00 – презентація першої книжки прози Андрія 

Любки «Кілер».
9 квітня, 18:00 – вечір пам’яті актора та письменника 
Романа Солила, презентація його книжки «Кульбабовий 
ангел».
10 квітня, 18:00 – презентація фотоальбому «Революція 
на граніті».
11 квітня, 18:00 – презентація книжки Тараса Возняка 
«Бруно Шульц».

|| Харків (вул. Сумська, 3):
7 квітня, 16:00 – автограф-сесія Ірени Карпи з новою 
книжкою «Піца «Гімалаї».
10 квітня, 16:00 – перегляд кінострічки Віма Вендерса 
«Аліса в містах» (1974).
11 квітня, 18:00 – Книгарня «Є» та видавництво «Акта» 
запрошують на дискусію «Березіль» і березільці». 
Дискутанти: Г. Федорець, М. Черкашина, В. Собіянський.
12 квітня, 18:00 – Книгарня «Є», МГО AIESEC та Французький 
культурний центр запрошують на Вечір французької поез�. 
Виступають: К. Простак, А. де Ґасар, Л. Фюрі та ін.

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
10 квітня, 18:00 – презентація збірки Катерини Девдери 
«Співприсутність».

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



М
ожемо себе заспокоїти, 
що злочин проти Окса-
 ни та її смерть – грім 
серед безхмарного не-

ба, неочікуваний природний ка
таклізм, якого не можна було пе
редбачити, а отже, запобігти йо -
му. Велика спокуса в цій жахли
вій історії зробити цапа  ми- 
відбу  вай  лами лише трьох хлоп
ців, котрі скоїли злочин. Байду
жість і конформізм кожного з 
нас є справжнім корінням пло-   
ду під назвою «зґвалтування і 
смерть Оксани Макар».

Якщо ми потребуємо нових 
жертв на кшталт Ігоря Індила, в 
Оксани й тисяч не-відомих нам 
імен, то можемо шукати при
чину в поганих телесеріалах чи 
бойовиках, де пропаговано культ 
насилля. Проте слід набратися 
сміливості й запитати самого 
себе: що я зробив для уникнення 
цього злочину?

1982 року двоє гарвардських 
дослідників – Джеймс Вілсон і 

Джордж Келлінґ – сформулю
вали теорію розбитих вікон. 
Згідно з нею, якщо хтось розбив 
скло в покинутому будинку і 
ніхто не вставив нового, то неза
баром жодної цілої шибки там не 
залишиться, а відтак розпоч -
неться мародерство. Явні озна  ки 
безладу й недотримання людьми 
прийнятих норм поведінки про
вокують оточення теж забути про 
правила й поводитися по-свин -
ському. Зрештою, виникає лан
цюгова реакція – «пристойний» 
міський район може швидко пе
ретворитися на клоаку, де 
страшно вийти на вулицю.

Теорія розбитих вікон має ще 
одну цінність, оскільки показує, 
до чого може призвести людська 
байдужість. Відповідно вона дає 
єдиний правильний інструмент 
для подолання більшості соціаль
них хвороб. І вимагає від грома
дян дотримуватися лишень трьох 
простих правил: не паскудити са
мому; своєчасно й оперативно 

прибирати там, де насмітили; не 
давати паскудити іншим.

Руйнівну силу байдужості 
також помітив польський пись
менник Бруно Ясенський, який у 
романі «Змова байдужих» так і 

Усі винні у смерті  
Оксани Макар

РеЗОНАНС

Катам Оксани зараз інкримінують 
«вбивство з особливою жорстокістю 
групою осіб». Це від 10 років до дові-
чного ув’язнення. Але обурені люди 
вимагають страти: «Монстрів, які 
зробили таке з дівчиною, навіть уби-
 ти мало». До того ж, у випадку дові-
чного ув’язнення вбивць утримува-
тимуть на гроші платників податків. 
Зокрема, рідних та близьких жерт-
 ви… Комуністи скористалися момен-
том, щоб знову нагадати про свій за-
конопроект, який пропонує повер-
нути смертну кару. Натомість право-
захисники виступають категорично 
проти цього.
На думку керівника правозахисної 
організації «Донецький меморіал» 
Олександра Букалова, відповідні 
розмови й запропонований комуніс-
тами законопроект є суто політич-

Кривавий популізм
Трагедія Оксани Макар здійняла в Україні нову хвилю обговорення доцільності 
смертної кари

ними. «Це гра на настроях грома-
дян, обурених злочинами, – впевне-
ний він. – Повернення смертної 
кари неможливе. По-перше, її від-
сутність – одна з умов нашого член-
ства у Раді Європи. По-друге, є рі-
шення КСУ про невідповідність за-
кону щодо смертної кари нашому 
Основному Законові. Щоб відновити 
вищу міру покарання, треба скасу-
вати це рішення, вийти з Ради Єв-
ропи… Але якби це і сталося, то її 
відновлення ні на що не вплинуло б. 
Бандити скоюють злочини, не загля-
даючи до Кримінального кодексу».
«Повернення смертної кари мож-
ливе, хіба якщо будуть державний 
переворот й інша влада, яка по-
вністю відмовиться від євроінтегра-
ційної риторики, згодна буде піти з 
Ради Європи, – доповнює голова 

Автор: 
Валерія 

Бурлакова

Автор: 
Микола 
Малуха

правління Української Гельсінської 
спілки з прав людини Євген Заха-
ров. – Або якщо діятиме нова Кон-
ституція, або ж якщо ніхто не зва-
жатиме на чинне законодавство. 
Наявність смертної кари не має 
впливу на злочинців, кількість 
убивств не змінюється. Це дове-
дено практикою. Зрештою, в укра-
їнських умовах є велика ймовір-
ність, що страчуватимуть людину 
безвинну. За нашого правосуддя, 
коли від органів вимагають роз-
крити злочини терміново, убивства 
і зґвалтування вішають на тих, хто 
їх не скоював. Цю тезу яскраво ілю-
струє історія з Чикатилом. Інший 
приклад: нещодавно звільнився 
Максим Дмитрен  ко, котрий відси-
дів вісім років замість пологівського 
маніяка за злочин, якого не скою-
вав (див. Тиждень, № 13/2012). І 
таких людей в Україні чимало. А 
якби була смертна кара, цю по-
милку було б неможливо випра-
вити». Правозахисники звертають 
увагу на дуже мізерну кількість ви-
правдальних вироків у нашій дер-
жаві (торік зі 160,6 тис. присудів за 
кримінальними справами таких ви-
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сказав: «Не бійся ворогів – у най
гіршому разі вони можуть тебе 
вбити. Не бійся друзів – у найгір
шому разі вони можуть тебе зра
дити. Бійся байдужих – вони не 
вбивають і не зраджують, однак 

лише з їхньої мовчазної згоди на 
землі є зрада і вбивство».

Катастрофи (якщо вони не 
техногенні) й трагедії передба
чають відповідальність усього 
суспільства.

Наприклад, «загадкова» 
смер   ть студента Ігоря Індила – 
це результат небажання попере
дніх очільників держави (зо
крема, екс-міністра внутрішніх 
справ, який нині за ґратами) ре
формувати МВС. Після вбивства 
хлопця в міліцейському від
ділку ніхто особливо не вимагав 
від партій, кандидатів у прези
денти очищення правоохорон
них органів. Саме тому ми регу
лярно натрапляємо на  нові по
відомлення про мордування в 
катівнях райвідділків.

Ми під час голосування від
даємо перевагу не тим, хто про
понує системні реформи. На
шими героями стають попу
лісти, які пропонують широкий 
асортимент – від здешевлення 
хліба й комунальних послуг та 
безкоштовної освіти з медици
ною до простої обіцянки при
брати Януковича.

Для багатьох навіть свідомих 
громадян вибори не є інстру
ментом визначення майбут
нього для себе і своїх дітей, на
дання переваги котрійсь із аль
тернатив та концепцій суспіль
ного розвитку. Вони перетворю

ються на можливість «ко  сити 
бабло» з політиків. Водночас у 
всіх цивілізованих країнах по
жертви від пересічних людей є 
основою електоральних фондів.

Що можна сказати про людей, 
які перетворили одну з дієвих 
форм впливу громадян на полі
тичний процес, тобто мітинги,  
маніфестації, марші, пікети – на 
спосіб заробляння грошей? І цим 
підходом користуються всі, як 
опозиціонери, так і влада.

Ми покірно змиряємось із 
п’яними компаніями, які, вжив-
 ши алкогольних напоїв на вулиці, 
йдуть «лупити лохів». Нам бай
дуже, коли в сусідній сім’ї коїться 
насильство, від якого малюки вті
кають на вулицю. Ми не зверта
ємо уваги на катастрофу у вихо
ванні дітей. Наприклад, радіємо 
припливу валюти з-за кордону 
від заробітчан, проте не поміча
ємо їхніх синів та дочок, покину
тих в Україні напризволяще.

Власне, Оксана Макар, якщо 
поглянути на її біографію, є жерт
вою цього недовиховання. Її нео
бачні вчинки були тими кроками, 
які завершилися трагедією.

Своєю байдужістю, апатією 
та мовчазною згодою з наявним 
станом речей ми є співучасни
ками кожного злочину, що ко
їться у країні. Деморалізація 
суспільства виявляється в не
функціонуванні держави. 

РеЗОНАНС
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явилося лише 78) та на відсутність 
суду присяжних, а тому переконані, 
що безвинних жертв судової сис-
теми після повернення смертної 
кари було б дуже багато.
«Неправильно припускати, ніби 
люди, котрі скоюють такі тяжкі зло-
чини, як убивство, роблять це, ра -
ціо  нально зваживши всі наслідки, – 
стверджують у Amnesty Interna -
tional. – Зазвичай убивства вчиня-
ють у момент, коли емоції перева-
жають над здоровим глуздом або 
людина перебуває під впливом 
наркотичних препаратів чи алко-
голю. Декотрі люди, які скоюють 
жорстокі злочини, є неврівноваже-
ними або психічно хворими. 
Amnesty International виявила, що 
принаймні один із десятка засудже-
них до смерті в США від 1977 року 
страждав на серйозні психічні роз-
лади, що не давало йому змоги ра-
ціонально осмислити свій смерт-
ний вирок та його причини. В жод-
ному з цих випадків страх перед 
смертною карою не може бути 
гальмівним чинником. Понад те, 
особи, які умисно скоїли тяжкі зло-
чини, можуть вирішити і далі ро-

бити це, вірячи, що не будуть упій-
мані. Ключем до стримування в та-
ких випадках є збільшення ймовір-
ності арешту й засудження».
«Суперечка про смертну кару дуже 
давня, – резюмує Євген Захаров. –  
Я дійшов висновку, що ті, хто її під-
тримує, і ті, хто проти неї, просто 
мислять у різних системах коорди-
нат. І тому не можуть одне одному ні-
чого довести».
Нині дві третини країн світу законо-
давчо або на практиці відмовилися 
від застосування смертної кари. За 
даними Amnesty International, ціл-
ком скасували її 96 країн; за всі зло-
чини, окрім особливих обставин, – 
9; уже понад 10 років не практику-
ють її, зокрема зобов’язалися скасу-
вати, – 34. Водночас у 58 державах 
цей вид покарання збережено. Од-
нак 2011 року лише у 20 країнах 
світу виконували смертні вироки: 
страчували засуджених за гомосек-
суалізм в Ірані, за богохульство у 
Пакистані, за чаклунство в Саудів-
ській Аравії, за торгівлю людськими 
кістками в Республіці Конго. Зага-
лом торік у світі було скарано що-
найменше 676 осіб.

Білорусь – остання держава Єв-
ропи, де і далі застосовують 
смертну кару. «Вища міра пока-
рання в РБ оповита завісою секрет-
ності, – зазначають у Amnesty 
International. – Її здійснюють по-
стрілом у потилицю, і деколи на ви-
конання вироку потрібно більше 
ніж одна куля. Тіло не передають 
родичам, яким часто повідомляють 
постфактум, при цьому місце похо-
вання зберігають у таємниці». Зо-
всім недавно тут стратили двох мо-
лодих людей: Дзмітрия Канавалава 
і Уладзіслава Кавальова, звинува-
чених в організації терактів у мін-
ській підземці. Вирок виконали в 
надзвичайно короткий термін після 
оприлюднення (хоча в багатьох 
країнах його відтерміновують на 
кілька років, аби впевнитись у від-
сутності помилки), щó й дало під-
ставу правозахисникам взяти під 
сумнів винуватість цих молодих лю-
дей. Кавальова узагалі стратили, 
попри офіційне прохання Комітету 
ООН з прав людини на адресу біло-
руської влади зачекати з виконан-
ням вироку, доки цей міжнародний 
орган розгляне його заяву.

2011 року лише у 

20 
країнах світу  
виконували 

смертні вироки
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Культурний шок
Як може бути, щоб українські закони 
й культура дозволяли знущатися з тварин  
і нищити імідж країни?

П
ереїхавши з Фінляндії до Києва, ба
чиш цікаве співвідношення двох аб
солютно різних європейських куль
тур. Коли запитую своїх співвітчиз

ників, що вони знають про Україну, у відпо
відь часто чую затяжну паузу. А потім хтось 
чесно скаже: «Гм…. ну… вона величенька». 
Так, країна справді велетенська, часом від
повідаю я. А ще що? «Там буде Євро-2012», – 
докине хтось. Це теж правда. Але досить 
швидко згадуються обрáзи. «Стривай-но, це 
ж там нас росіяни розгромили з рахунком 
так у 6:0!» (у Полтавській битві в червні 1709 
року загинули 10 тис. фінів та шведів). Не
вдовзі стає зрозуміло, що й інші соціально-
політичні питання на кшталт Чорнобиля, 
Помаранчевої революції чи інтеграції Укра
їни до ЄС аж ніяк не першочергово спадають 
на думку моїм співвітчизникам, котрі див
ляться на цю державу ззовні. Не є для них 
пріоритетними й можливі вічні газові кон
флікти у трикутнику Україна – ЄС – Росія. 
Насправді іноземці думають про більш при
землені речі, як-от унікальність українських 
ландшафтів, вражаюча врода жінок, котра 
впадає їм в око на Хреща
тику, та про менш оптиміс
тичні реалії, що їх упро
довж останніх місяців по
мітили європейці: жахливе 
ставлення до безпритуль
них псів, яке виринуло на 
поверхню частково за
вдяки увазі до підготовки 
чемпіонату з футболу. «Со
баки?» – здивуєтеся ви. 
Саме так, мова про жах
ливе поводження із вулич
ними собаками.
Те, як деякі українські молодики ловили 
тварин і відкрито з них знущалися, викли
кало неабияку відразу й обурення в усьому 
світі. Постає питання: як закон і культура до
зволяють, щоб молоді люди нищили імідж 
власної країни, знущаючись із безпорадних 
собак у найжорстокіший спосіб? Чому відпо
відні органи влади не зробили належних (чи 
будь-яких) кроків, аби зупинити це огидне бу
зувірство? Я спілкувався з кількома замож

ними бізнесменами, що живуть і працюють у 
Києві. Усі вони шоковані побаченим. Тож із 
цим треба щось робити – і не лише заради со
бак, а й задля іміджу держави у світі. Десятки 
тисяч людей у Європі вже бойкотують Євро-
2012 в Україні через кількох садистів, яким 
ніхто й ніщо не завадили знущатися з тварин 
у різних куточках країни. Українська влада, 
зрештою, має зрозуміти, що ігнорування про
блеми безпритульних тварин негативно впли
ває на її імідж, а відтак і на інвестиційну при
вабливість.
Уже є перші кроки у вирішенні цієї проблеми, 
але цього замало. Нещодавно з дружиною по
бував у КП «Притулок для тварин» на вул. 
Ветеранів, 2 у Новому Заліссі Бородянського 
району, що під Києвом. Там прихистили 500 
собак. Більшість із них пройшли лікування 
та операції, що врятували їм життя. Здава
лося б, такий величезний притулок дістає по
мітну державну підтримку. Але насправді це 
не так. Мушу сказати, що легко відчувати 
вдячність до людей, які там працюють. Дехто 
з них залишив попередню роботу, щоб займа
тися в житті чимось значущим. Ми привезли 

60 кг сухої собачої їжі. 
Скромний внесок, адже 
тільки в Києві живуть 30 
тис. безпритульних псів. Я 
пообіцяв, що й надалі при
возитиму корм, а також 
розповів іншим про цей за
клад, аби й вони могли по
собити тваринам. У Фін
ляндії безпритульних со
бак майже немає. Анало
гічна ситуація у Швеції, 
Норвегії та Данії. У цих 

суспільствах важко собі уявити, що пес 
бігатиме вулицями: за цим стежать ві
домства на кшталт поліції, пожежної та 

служби порятунку тварин.
Є одна давня римська мудрість: цивілізова
ність суспільства вимірюється тим, як воно 
поводиться у випадку катастрофи і як захи
щає слабших. Час відповідальним в Україні 
зробити належні кроки й не зволікати з вирі
шенням цієї проблеми – заради тварин та 
іміджу країни.
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Жив-був пес
В Україні є не лише кати собак, а й люди, які 
заради допомоги покинутим і понівеченим 
тваринам жертвують кар’єрою та здоров’ям

м’яса, плюс спеціа  льні корми 
для хворих. Така робота потре
бує зусиль і часу. Пси сюди по
трапляють по-різному. Напри
клад, вівчарку Ладу колишні 
хазяї покинули в центрі Києва. 
Ємельяненки підібрали її, зро
били операцію, довго виходжу
вали. Два роки намагалися 
прилаштувати, та за цей час 
вона до них прив’язалася, тож 
віддавати її нікому не збира
ються. Нових мешканців при
тулку відразу везуть до ветлі
каря. Якщо тварина здорова, 
вона проходить карантин, про
типаразитну обробку та ще
плення. Після цього намага
ються знайти старих господа
рів. Коли зробити це не вда
ється, шукають нових.

Мешкаючи в Києві, пані Лі
лія підібраних собак віддавала 
на перетримку (тимчасове пе
ребування. – Ред.) до міні-
готелів для тварин. Тут вони 
живуть, доки «опікуни» нама
гаються їх прилаштувати. Ця 
послуга кош  тує в середньому 
10 грн на добу. Інколи на пере
тримці перебувало до 17 собак, 
і все це коштом Ємельяненків. 
Виїхавши за міс  то, вони само
тужки побудували для вівча
рок просторі вольєри надворі, а 
в будинку виділили чотири 
кімнати для маленьких і хво
рих тварин. 

На думку власниці «Вольєра 
№1», у вирішенні проблеми без
притульних тварин має бути 
комплексний підхід: відловлю
вання, стерилізація, щеплення.  
Також потрібне інформування 
громадян. «Лю  ди взагалі не ро -
зуміють, для чого потрібна сте
рилізація, кажуть, що це непри
родно. А те, що їхня собака на
роджує щороку цуценят, во  ни їх 
топлять, вивозять кудись, вва
жають нормальним», – дивуєть-
 ся пані Лілія. 

Скільки всього міні-при -
тул  ків для тварин є в Києві та 

П
роблема безпритульних 
тварин, здається, ніколи 
не стояла в Україні так 
гостро. Догхантери, пе

ресувні крематорії, отрута, що 
потрапляє в дитячі пісочниці, і, 
як наслідок, численні та на -
полег  ливі протести зоозахисни
ків та міжнародної спільноти й 
зіпсований імідж країни. Так, 
на міжнародний марш проти 
знищення бездомних тварин  
напередодні Євро-2012 31 бе
резня вийшли активісти в бага
тьох містах України, Росії, Ні
меччини та в інших державах. 
Куди легше вдати, що не помі
чаєш безпритульних собак на 
вулицях, аніж взятися за вирі
шення проблеми. Проте поміж 
нас є люди, які реаль  но їм допо
магають.

ПРИВАТНІ ПРИТУЛКИ 
Чотири роки тому Лілія Єме
льяненко разом із донькою та 
чоловіком покинула столицю й 
перебралась у приватний буди
нок під Києвом: «Я була PR-
менеджером, BTL-менеджером, 
маю великий досвід у цій ца
рині. Але на сьогодні працюю із 
собаками. То моя робота». Ро
дина тримає понад 30 безпри
тульних псів. Переважно це ві
вчарки, тому Ємельяненки жар
тома називають себе «вів-   
чар-коман  дою». Загалом во  ни 
рятують чотирилапих уже 18 
років. «Усе почалося з першої 
собаки, яку знайшли. Спілкува
лися з тими, хто теж підбирає 
тварин, цікавилися, що можна 
ще зробити. У 1999-му я стала 
співзасновницею Ясногородсь -
ко  го притулку, а згодом вирі
шили відкрити свій. Великі 
притулки більше спрямовані на 
прихисток тварин, а ми підби
раємо, лікуємо і знаходимо їм 
нових господарів», – пояснює 
власниця «Вольєра №1». Що
дня для них варять шість кіло
грамів каші й стільки само 

передмісті, визначити склад-
 но. Адже якась бабуся може 
мати 15 собак, але не афішу
вати цього. Більшість волонте
рів не повідомляють навіть 
знайомим точну кількість під
опічних, побоюючись проблем 
із сусідами та претензій 
ЖЕКів. Киянка Анастасія  теж 
не озвучує, скільки собак до
глядає. Працюючи художни -
ком-ілюст  ра  тором, вона навіть 
не думала, що колись матиме 
власний притулок. Та якось 
подруга попросила допомогти 
завезти хвору собаку до ветлі
каря. Виявилося, що тварина 
мала перелом хребта, жоден 
притулок не готовий був її 
взяти. Усипляти відмовились і 
забрали бідолашну додому. За
вдяки соц  мережам і форумам 
однодумців знайшли можли
вість не лише підлікувати 
Любчика, а й привезли йому із 
США інвалідний візок. До того 
часу в Анастасії вже було 
кілька нових «підібранців». 
Так і з’явився мі  ні-притулок 
«Дім Любчика» – чи не єдине 
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У ВИРІШеННІ ПРОБЛеМИ 
БеЗПРИТУЛьНИХ ТВАРИН МАЄ 
БУТИ КОМПЛеКСНИЙ ПІДХІД: 
ВІДЛОВ, СТеРИЛІЗАЦІЯ, 
ЩеПЛеННЯ

місце в Києві, де доглядають 
собак-інвалідів.

Незважаючи на те що час
тина підопічних живе з бать
ками Анастасії, місця для но
вих мешканців усе одно не ви
стачає: «До  ки не настала криза, 
люди залюбки брали тварин і 
нам вдалося багатьох прила
штувати в нові сім’ї. А потім як 
відрізало. Тому зараз у нас 
жах  ливе перенаселення». Ут -
ри  мувати хворих псів – зав -
дання недешеве. Приміром, на 
догляд за 15 собака  ми – їжу, лі
кування, операції, перетримки, 
платні оголошення в інтер
неті – на місяць потрібно понад 
8 тис. грн. На щастя, зараз ле
вова частка коштів – допомога 
меценатів, які самі знаходять 
міні-притулок. Жінка нарікає, 
що крім тотального браку ко
штів в Україні ще й ставлення 
багатьох людей до тварин жах
ливе. «Від щоденних свідчень 
вбивств і катувань собак жи
веш у постійному стресі, чи не 
щодня треба когось рятувати, і 
навіть великі спільноти зооза

хисників мало що можуть змі
нити», – зазначає власниця 
«Дому Любчика». 

РЯТУНОК ПРИ ДОРОЗІ
Траса Донецьк – Запоріжжя 
проходить повз селище Покров
ське. Скільки тут було збито 
тварин, полічити важко. 78-річ
ний Віктор Бітнер з 1982 року 

підбирає на дорозі понівечених 
собак. Колись чоловік був ди
ректором силікатного заводу. 
Якось, повертаючись вночі з ро
боти, побачив, як автівка переї
хала пса. «Я його забрав до себе, 
вилікував, і він у мене прожив 
багато років», – згадує пан Ві
ктор. З часом знедолених чоти
рилапих на подвір’ї ставало де

далі більше: підібрані на трасі, 
витягнуті з колодязя або з петлі 
на дереві.

Бітнер рятує життя сотням 
тварин, власноруч побудував 
для них утеплені будки. Годує 
свою «команду» тричі на день 
кашею з хліба та перемелених 
кісточок. Таке меню на місяць 
разом із лікуванням обходиться 
в 3 тис. грн. Пенсія ж у чоловіка 
лише 1100 грн, тому мусить за
робляти гро  ші: встановлює га
зове та каналізаційне облад
нання. І все це незважаючи на 
власне онкологічне захворю
вання. Сім’ї в нього немає, ро
дичі не підтримують, та він не 
падає духом. 

Заради псів пенсіонер ри
зикує не лише власним 
здоров’ям, а й життям. Як роз
повідає Наталія Кримська, во
лонтерка Дніпропетровської 
спілки захисту тварин «Ві
рність», не всі мешканці села 
його розуміють. Крім баналь
них сварок бувають і гірші ви
падки. Його вже кілька разів 
намагалися побити, щоби віді
брати гроші, які витрачає на 
своє «собаче царство». Та, на 
щастя, дідуся підтримують во
лонтери. Вони навідуються до 
Покровського, привозять їжу 
та ліки для псів і самого Біт
нера. Гроші на це перерахову
ють небайдужі, які дізнаються 
про міні-при  тулок та його гос
подаря завдяки спілці «Ві
рність». Захисники чотирила
пих написали програму з гу
манного ставлення до тварин і 
регулярно намагалися подати 
її в Дніпропетровську місь
краду, та все марно. Лише пе
ред Євро-2012 її нарешті взяли 
на розгляд. Лишається споді
ватися, що програму ухвалять 
та виконуватимуть. 

Небайдужі українці, які 
власними силами беруться ря
тувати тварин і створювати для 
них притулки, все ж не здатні 
кардинально змінити ситуацію 
по всій країні. «Насамперед це 
завдання держави. Волонтери – 
підсилювач, але не основний 
рушій у розв’язанні проб    ле-
 ми», – вважає Лілія Ємелья
ненко. Проте завданням грома
дян залишаються тиск на міс
цеві органи влади з вимогами 
вирішувати проблему цивілізо
вано та посильна допомога без
притульним тваринам, які шу
кають домівку. 
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Синдром Балаганова

Автори:  
Віталій  

та Дмитро 
Капранови П

ам’ятаєте Шуру Балаганова? Того самого із 
«Золотого теляти», і останню його появу в ро
мані? Остап Бендер запитав: «Скільки вам 
треба грошей для щастя?» – і дав 50 тис. 

«Раптом, перекриваючи звичайну трамвайну лайку, 
з боку, де гойдався Балаганов, долинув жіночий 
зойк:
– Вкрали! Держіть! Та ось же він стоїть!
Всі повернули голови. До місця події, аж захлинаю
чись від цікавості, поспішали любителі таких справ. 
Остап побачив збентежене обличчя Балаганова. 
Бортмеханік ще й сам не розумів, що трапилося, як 
його вже схопили за руку, в якій була міцно затис
нута копійчана жіноча сумочка з тоненьким бронзо
вим ланцюжком. 
– Бандит! – кричала жінка. – Тільки одвернулася, а 
він… 
Володар п’ятдесяти тисяч викрав сумочку, в якій 
була черепахова пудрениця, профспілчанський кви
ток і один карбованець сімдесят копійок грошей. Ва
гон спинився. Любителі потягли Балаганова до ви
ходу. Проходячи повз Остапа, Шура тужно прошепо
тів:
– Що ж це таке? Я ж машинально…»
Саме цей епізод згадався нам, коли почули про під
ручники за 647 грн, які Міністерство торгівлі освітою 
купило у видавців. Щиро кажучи, спочатку ми не хо
тіли коментувати цю ситуацію, бо ж цехова солідар
ність все-таки існує, але, коли з’ясувалося, що ав
торка золотої книжки «випадково» доводиться ма
мою першому віце-прем’єрові Хорошковському, наш 
терпець урвався.
Тому вирішили взятися до математики. Отже, 
300 посібників по 647 грн обійшлися бюджету в 
194 тис. грн. Скільки сторінок у підручнику для пер
шого класу? Близько 200. Скільки коштує випустити 
книжку таким обсягом і накладом 300 примірни
ків? Залежить від видавництва. Наприклад, коли до 
нас приходить охочий видати щось власним ко
штом, 500 примірників йому обходяться у близько 
20 тис. – це разом із редагуванням, версткою, корек
турою, художником для обкладинки, папером, робо
тою тощо. Ну а тепер порівняємо 20 тис., які платить 
автор нам, і 194 тис., які заплатило Міністерство тор

гівлі освітою видавцю мами Хорошковського. Різ
ниця, як ви самі можете порахувати, становить 
близько 170 тис.
З одного боку, це багато, принаймні ми не відмо
вилися б від такого замовника, ще й поділитися 
прибутком змогли б. А з іншого – для Міносвіти, 
яке, нагадаємо, витрачає на підручники від 80 до 
150 млн грн на рік, то копійки.
І, здавалося б, гріх руки поганити об таку суму, тим 
більше що скандал можна було легко передбачити, 
враховуючи одіозність міністра торгівлі освітою, ре
зонансність теми тендерних закупівель та спорідне
ність авторки підручника з віце-прем’єром.
Але згадаємо Шуру Балаганова, який, маючи в ки
шені 50 тис., украв сумочку з карбованцем.
Хвороба, за якої людина не може не красти, назива
ється клептоманією.
Не секрет, що за міністром Табачником давно тяг
неться шлейф звинувачень у «позичанні» з архівів та 
музеїв старовинних рукописів.
До того ж Міносвіти давно вже має репутацію на
скрізь корумпованого органу.
І тому ми запитаємо самі в себе: «А може, це підсві
домість?»
Смішно думати, що в Хорошковського бракує гро
шей, щоб допомогти мамі. Смішно думати, що в Та
бачника такий гострий дефіцит родинного бюджету, 
що він готовий на все заради сотні тисяч.
Але сам принцип – хоч копійку, але вкрасти – про
глядається чітко.
Звісно, можливо, що вся ця історія – не хабарництво, 
а просто невеличкий «подарунок» Табачника стар
шому за посадою. Зробити приємно мамі – це значно 
тонше, ніж підлабузнюватися до сина. Держава не 
збідніє, а теплі стосунки залишаться.
Але ж мама твердить, що отримає лише 2 тис. зі 170.
Та й узагалі що це за масштаб оборудки? Ось за 
книжки Литвина та Кравчука наша держава готова 
викласти по мільйону! (Нагадаємо читачам, що 
згідно з програмою «Українська книга» заплановано 
видати монументальні праці цих персонажів вар
тістю відповідно 576 та 436 грн за примірник.) Звісно, 
віце-прем’єр, хоч і перший, блякне порівняно з по
статями голови Верховної Ради та першого прези
дента. Але ж, на відміну від цих двох пенсіонерів, Хо
рошковський розраховує на якесь майбутнє в полі
тиці. Ну гаразд, не будемо про совість, бо її наявність 
у можновладців під глибоким сумнівом. Але є ще 
таке поняття, як «конфлікт інтересів». Невже воно 
йому не відоме? Невже не зрозуміло, що такі історії 
ставлять хрест на репутації?
Але на репутацію він чхати хотів.
А на що не хотів? На кийки та щити спецназу? Так 
вони в разі чого не врятують проти вил. Це знає будь-
яка розумна людина.
Ось і виходить, що діями наших державних мужів 
керує не розум, а підсвідомість. Точно як у Шури Ба
лаганова.
З однією відмінністю – бортмеханіка «Антилопи-
Гну» одразу схопили за руку і потягли до міліції. 
А Табачник за свою діяльність не дістане навіть до
гани. 
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09|04|2012
(понеділок) 

18:00
Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3
(ст. м. «Золоті Ворота»)

Французький Інститут в Україні 
та Книгарня «Є» запрошують 
на зустріч у межах проекту 
«Європейський досвід: Франція».

Наш гість – Паскаль БОНІФАС
французький геополітолог, кавалер ордена 
«За заслуги» та ордена Почесного легіону

Тема зустрічі: 
«Футбол і глобалізація»

Паскаль Боніфас очолює Інститут міжнародних 
відносин і стратегічних досліджень (IRIS), викладає 
в Інституті європейських досліджень Університету 
Париж-8. Є автором редакційних статей для 
французьких та іноземних щоденних газет і журналів, 
регулярно з’являється у ЗМІ з аналізами поточної 
ситуац� у світі. З 1985-го видає щорічний часопис 
«Стратегічний рік». Долучився до створення 
1991-го року «Міжнародного стратегічного журналу».

Паскаль Боніфас є автором і редактором близько 
40 книг, у яких йдеться про міжнародні відносини, 
ядерну зброю та роззброєння, співвідношення сил 
між державами. Геополітика спорту, зокрема 
футболу, є спеціальною темою Боніфаса. Окрім того, 
він є членом адміністративної ради Фундац� футболу 
Франц�.

Генеральний інформаційний партнер ВХІД ВІЛЬНИЙ

ФРАНЦІЯ



Образок V –  
VII ст. Золото, 
емаль: кування, 
паяння, 
перегородчаста 
емаль.  
З приватної 
колекції 
«Платар»

Культурний спадок України опинився 
під загрозою приватизації

Небезпека для історико-куль -
турної спадщини не так у дивних 
кадрових ротаціях. Вона криється 
в законопроекті «Про внесення 
поправок до Закону «Про націо
нальну культурну спадщи-
 ну», який проштовхує 
«антикварне» лобі, наб -
лижене до чинної влади. 

«З погляду археології 
чи, скажімо, охорони нерухомих 
культурних пам’яток він пропи
саний дуже добре, – каже 
мистецтво  знавець-контро  лер, 
представник Головного уп -
равління культури КМДА 
Ольга Безп’ятова. – Але з тим, 
що стосується вивезення куль
турних цінностей, ситуація 
кричуща. Внаслідок запрова
дження запропонованих норм 
культуру цієї землі, починаючи 
з Трипілля, ми вивчатимемо за 
кордоном». 

РОЗБІЖНОСТІ ОЦІНОК
Згаданий законопроект перед
бачає вільне ввезення-виве -
зен  ня культурних цінностей. 
До чого така норма може 
призвести в тотально корум
пованій країні, вочевидь, 
зрозуміло й так. Але «нова
торський» документ містить 
іншу «родзинку»: встанов
лення вартості музейних 
експонатів за системою Та
мойкіна (технологія ТЕС). 

За словами Михайла Та
мойкіна (мільйонера з Ка
нади, власника великої при
ватної колекції старожит
ностей), розроблена ним 
система ТЕС пропонує уні
версальний метод оцінки, 
який годиться і для творів 
сучасного мистецтва, і для 
археологічних артефактів чи 
приватних колекцій. Власне, ідея 
до смішного проста: порахувати 
вартість затраченого матеріалу 
та ціну самого артефакту в часи 
його створення та перевести на 
сучасні гроші. 

«Музейні цінності жодним 
чином не беруть участі у форму

М
узейна справа сьогод  ні 
подібна до пацієнта, в 
якого уражені серце, 
нирки, підшлункова, 

легені та інші органи, всі бо
лячки зумовлюють одна на одну, 
та незрозуміло, яка з них була 
первинною. Із глибшим занурен
ням у проблему діагноз виходить 
за межі суто культурологічної 
проблеми, переплітаючись із по
літикою, економікою та не  від’єм -
ною від них корупцією. Розквіт 
«чорної» археології, не менш 
чорний антикварний ринок, не
легальні вивезення предметів іс
торичної цінності за кордон... 
список можна продовжувати до 
нескінченності.

ІСТОРІЯ ХВОРОБИ
Наприкінці 1990-х Державний 
комітет України з туризму із Ва
лерієм Цибухом на чолі підготу
вав законопроект про розпродаж 
музейних фондів. Буцімто задля 
розвитку туристичної галузі кра
їни. Та, на щастя, той законопро
ект залишився без розгляду.

Наступна спроба «прихвати
зувати» вітчизняний істо  рико-
культурний спадок припадає на 
каденцію Дмитра Табачника (до 
речі, він є головою «Гільдії анти
кварів») віце-прем’єр-міністром 
із гуманітарних питань. Він лобі
ював закон, який дозволяв виве
зення за межі країни культурних 
цінностей будь-якого рівня, по
чинаючи з XVII сторіччя. 

Третя спроба відбувається за
раз. Під приводом «оновлення не
компетентних кадрів» до Євро-
2012 масово звільняють керівни
ків музеїв. Заради справедливості 
варто зазначити, що згаданий ме
неджмент справді не найкращий, 
а усунуті з посад очільники (за не
офіційними даними) свого часу 
так само, як і їхні теперішні на
ступники, були призначені сти
хійно і без досвіду роботи в му
зеях на керівних посадах.

ванні нашого валютного запа-
 су, – розмірковує Тамойкін. – 
Гривню чим підкріпляти? Дер
жава оцінює золотий, нафтовий, 
майновий запас, а культурні цін
ності опиняються поза увагою. 

Це зовсім не означає, що ми хо
чемо, як нас звинувачують, 
щоби вони стали ліквідними. 
Є активи, які продаються, а є 
такі активи, що не продаються 
й просто формують наше ба
гатство. Щойно воно буде вра
ховано, з’я  вить  ся велика кіль
кість робочих місць, виникне 
потреба в мистецтвознавцях, 
оцінювачах, матеріалознав
цях, обліковцях».

«Як за системою Тамой
кіна можна оцінити шматок 
хліба, пайок, який роздавали 
під час Другої світової вій-
 ни? – заперечує директор 
Музею декора  тив  но-прик -
лад    ного мистецтва Ад  рі  ана 
В’я  лець. – За вираженням ма

теріальним воно вартуватиме 
копійки, але історична цінність 
не піддається вирахуванню! Або 
як оцінити речі загиблих, які ви
копують із Бабиного Яру? І чи 
потрібно?»

Новітня система, яку розроб -
ляли, за словами її творців, про
тягом 14 років і яку визнали фа

Автор: 
Олена Максименко

На музейні експонати хочуть навісити цінники
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Перстень 
IV – III ст. 
Золото, скло, 
паста: кування, 
тиснення, 
паяння. 
З приватної 
колекції 
«Платар»

ЯК ОЦІНИТИ РеЧІ ЗАГИБЛИХ, 
ЯКІ ВИКОПУЮТь ІЗ БАБИНОГО 
ЯРУ? І ЧИ ПОТРІБНО?

хівці багатьох країн та міжна
родних організацій, в Україні 
була випробувана на музеї «Пе
реяслав». Щоправда, для дирек
тора того закладу це закінчи
лося трагічно: «доброзичливці» 
спалили його автівку й музейні 
архіви, внаслідок чого він відмо
вився «брати на себе якісь ціни». 

«Експеримент полягав у то -
му, що паспортизацію, марку
вання, класифікацію, оцінку і 
систему обліку проводили за 
трьома різними методиками, – 
розповідає пан Тамойкін. – 
Наші продукти виявилися най
ефективнішими за всіма пара
метрами. Після цього ми діс
тали можливість через Ка
бінет Міністрів скли
кати міжнародну 
конференцію». 

Саме згадана 
паном Тамойкі
ним конференція по
родила законопроект «Про 
внесення поправок до Закону 
«Про національну культурну 
спадщину».

«Нас звинувачують у намірі 
розпродати задешево, розграбу
вати культурні цінності, – наго
лошує пан Тамойкін. – Я відпо
відаю: коли простіше красти та 
підміняти цінності – тоді, коли 

система перебуває в хаосі, чи 
коли все розкладено по полич
ках і можна легко провести  
аудит? Коли в директора музею 
зникає експонат і на ньому не
має ціни, а отже, немає й складу 
злочину. Йому нічого не загро
жує, і в результаті маємо відвер
тий грабіж національного куль
турного надбання». 

КОРУМПОВАНІ БОРЦІ 
З КОРУПЦІЄЮ
Систему ТЕС радо підтримують 
Національна академія керівних 
кадрів культури і мистецтв та її 
ректор Василь Чернець. «Ми по
винні допомогти Міністерству 

культури здійснити музейну 
реформу, – заявляє він. – Є на

кази міністра провести інвента
ризацію тих цінностей, які є в 
музеях, цю роботу рано чи пізно 
доведеться виконати. Хочу наго
лосити, що ми працюємо в 
межах виконання доручення 
президента України Віктора Фе
доровича!»

Щоправда, підготовка фахів
ців, яка в Академії триває два 
роки, у деяких спеціалістів ви
кликає сумніви. Так, директор 
Музею коштовностей «Золота 
кладова» Людмила Строкова за

являє: «Свого часу ці студенти і 
їхні викладачі зверталися до нас, 
щоби ми писали рецензії на їхні 
дипломи. Рівень тих робіт «ниж-
 че плінтуса»! Як можна за два 
роки підготувати експерта?»

Однак ТЕС має при
бічників із досту

пом до владних 
кабінетів. Йдеться 
про членів загад
кової організації 

під назвою «Дер
жавна ус  танова «Ан

тикорупційний комітет Укра
їни» (АКУ). Де-юре це громад
ська організація, однак її офі
ційний сайт міститься на піддо
мені gov.ua (зарезервований під 
держструктури), у своїй симво
ліці та членських квитках вона 

ви  ко  рис  товує державний пра
пор і герб України. Прикметно, 
що наприкінці січ  ня цього року 
СБУ спіймала під час отри
мання €3,5 тис. хабара такого 
собі Цибрія, начальника одного 
з райвідділів Антикорупційного 
комітету. Гро  ші він зажадав за 
сприяння в праце  влаш  тування 
в АКУ (за версією СБУ).

Публічно підтримали законо
проект «Про національну куль
турну спадщину» голова Федера
ції незалежних профспілок Укра
їни Олександр Щурик, що водно
час є керівником Південного 
ре  гіо  нального управління АКУ; 
Валентина Балабанова, яка також 
очолює одне з центральних його 
управлінь та є помічником ін
шого лобіста «монетизаторів», за
ступника керівника Секретаріату 
Кабміну Юрія Авксентьєва. Для 
повноти картини варто зазна
чити, що сам Михайло Тамойкін 
очолює Департамент протидії ко
рупції в сфері матеріальних цін
ностей, експертної та оціночної 
діяльності того самого Антико
рупційного комітету. 

«Янукович пропонує легалі
зувати приватні археологічні ко
лекції», – запевняє пан Тамой
кін і на закид стосовно того, що 
археологія, згідно із законом, є 
виключно державною сферою 
діяльності, дипломатично до
дає: «З одного боку, все, що 
знай  дено в землі, є державним, а 
з іншого – якщо старовинна річ 
передавалась із покоління в по
коління, як тоді бути?» 

За логікою колекціонера-ло -
біста виходить, що колекції «чор
них археологів» складаються 
лише з отриманих у спадок арте
фактів, а золотий скіфський ри
тон V–IV століть до нашої ери, 
який, за неофіційними даними, 
Михайло Тамойкін придбав на 
аукціоні за $12 млн, дістався по
переднім власникам від прабабці. 

За «музейним кодексом чес-
 ті», працівник музею не має 
права колекціонувати. «Це хво
роба, – каже Людмила Стро
кова. – І рано чи пізно людина 
може не встояти, прийняти рі
шення на свою користь. Колек -
ціо  нерські інстинкти не подо
лати». 

На музейні експонати хочуть навісити цінники
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стрічки «Шахта №8»,  показ якої 
скасували з такою незграбною 
аргументацією, що це наштовхує 
на думку про політичну моти -
вацію заборони (див. Пере 
осмислення шахтою). 

ПАРАЛеЛІ Не 
ПеРеТИНАЮТьСЯ 
Фільм «Інший Челсі. Історія з До
нецька» на тлі помпезного будів
ництва «перлини регіону» стаді
ону «Донбас Арена» та перемог 
«Шахтаря» в боротьбі за кубок 
УЄФА показує контрастні будні 
його вболівальників: представ
ника місцевої бізнес-еліти та регі
ональної влади Колі Левченка та 
робітника аварійної шахти «Пу
тилівська» Саші. Заручившись 
притягальним статусом «закор
донного гостя», німецький режи
сер Якоб Пройс дістає доступ до 
життів та сердець своїх героїв, які 
в пориві місцевого патріотизму 

З
робивши свій внесок у пере
могу донецьких олігархів, 
«образ шахтаря» сьогодні, 
схоже, завдає «уда  ру у від

повідь». Жахливе становище ре
альних робітників тамтешніх 
шахт, що дедалі наполегливіше 
дає про себе знати, виявляє га
небний зворотний бік регіональ
ного капіталу. Прірву між ідеалі
зованим і справжнім Донбасом 
яскраво унаочнюють докумен
тальні стрічки про нього, зняті в 
останні роки іноземними кінема
тографістами. Соціальні контр
асти, які можна приховати за па
фосними гаслами в дусі соцреа
лізму про «гордість і трудовий 
внесок» краю, у цих фільмах ле
жать на поверхні. Очевидно, що 
відверта демонстрація сучасних 
реалій регіону, звідки вийшла 
нинішня правляча верхівка, не 
всім до смаку. Про це свідчить 
ситуація, що склалася довкола 

Автор: 
Леся 

Кульчинська 

стрічки. Від самого початку кон-
флікту попереджала, що буде вели-
кий скандал, який зовсім не в її ін-
тересах. А у відповідь – не мені, а на 
адресу оргкомітету фестивалю 
Docudays UA – надійшов лист за під-
писом її чоловіка (виконавчий про-
дюсер «Інтерфільму» Володимир 
Козир. – Ред.), де й була написана 
вся маячня про «постановочність» 
стрічки. У них вийшло залякати орг-
комітет, який сполошився, що їх за-
судять. Мене цей вчинок «Інтер-
фільму» образив до глибини душі 
плюс поставив дітей, яких я знімала, 
в абсолютно жахливу ситуацію. 
Адже звинувачення в «постановоч-
ності» є звинуваченнями й на їхню 
адресу, вони, виявляється, щось там 
переді мною показували спеці-
ально. За логікою пані Фетісової, 
мабуть, вони на камеру викопали 
«дірки» і так само штучно в них пра-
цювали. Для мене від цього листа ві-
йнуло 1930-ми роками. Думаю, тоді 
такий стиль оцінили б більше, понад 
те, відвели б до найближчої стінки 
мене з дітьми зі Сніжного і там би й 
розстріляли. Цей лист – перехід 
будь-якої дозволеної межі.

ПРЯМА МОВА

Переосмислення шахтою
Документальний фільм естонської 
режисерки Маріанни Каат «Шахта 
№ 8» вже понад рік з успіхом де-
монструвався на міжнародних кіно-
форумах. 26 березня його показ 
мав відбутися на фестивалі 
Docudays UA в Києві. Але за годину 
до початку на вимогу українських 
співпродюсерів стрічки Олени Феті-
сової та кіностудії «Інтерфільм» 
вона була знята з програми. Як зго-
дом з’ясувалося, через нібито «по-
становочність» фільму. Наразі пані 
Фетісова утримується і від комента-
рів, і від відповіді на офіційний лист 
оргкомітету Docudays UA з прохан-
ням надати підтвердження її екс-
клюзивних прав на «Шахту № 8». У 
разі якщо «Інтерфільм» так і не по-
каже відповідних документів, ро-
боту знову буде включено до про-
грами правозахисного фестивалю, 
який після Києва помандрує 123 міс-
тами України. Пані Каат розповіла в 
ексклюзивному інтерв’ю Тижню про 
своє ставлення до цієї ситуації.

У. Т.: Чи припускаєте ви, що забо-
рона показу фільму має політичне 
підґрунтя?

– Я не знаю, чому так сталося, 
можу тільки здогадуватися. Взагалі 
в мене просто не було часу до по-
чатку Docudays UA читати угоду, яку 
ми підписали з Фетісовою, – зараз 
виходить мій новий фільм, та якось і 
думки не виникало про імовірність 
таких ситуацій. І ось тепер, коли я 
була в літаку, в мене якраз з’явилася 
годинка в усьому розібратися. Важ-
ливо, що Фетісова постійно наголо-
шувала на тому, що в неї суверенні 
права на фільм. Так ось, згідно з уго-
дою, яку я нарешті вивчила, пані 
Олена має виключне право на ко-
мерційне використання стрічки в 
Україні, але не на фестивальне, 
яким володію саме я. За кілька го-
дин до показу, що так і не відбувся, 
я намагалася її вмовити і переко-
нати, що вона не має ексклюзивного 
права на «Шахту № 8» і щоб таки 
дала дозвіл на використання 

Спілкувався 
Богдан 

Буткевич

Над прірвою в житті 
Документальні фільми про шахтарів Донбасу: 
соціальний антагонізм замість регіонального 
патріотизму
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ПРЯМА МОВА

У. Т.: До яких, так би мовити, крите-
ріїв «документальності» стрічки 
апелювала українська сторона? 
Тобто чи є якесь раціональне зерно 
у звинуваченнях «Інтерфільму»? 

– Це просто якась маячня, повто-
рюся. Знаєте, наприклад, гості 
Docudays UA були в шоці, коли дізна-
лися про демарш Фетісової з такою 
аргументацією, адже вже понад рік 
фільм демонструвався на багатьох 
міжнародних документальних фес-
тивалях. І тут раптом отримує таку 
характеристику з боку не когось там, 
а співпродюсерки, яка підписалася 
під кожним кадром цієї стрічки, адже 
її ім’я та логотип її фірми стоять у ти-
трах. Тобто якщо вже були якісь пре-
тензії, то вона мала вдосталь часу за-
явити це до виходу фільму або й уза-
галі розірвати зі мною угоду, яка це, 
виявляється, передбачала. Але вона 
залишилася. Для чого? Щоб не пус-
кати його потім у самій Україні? 

У. Т.: Чи збираєтеся ви позиватися до 
пані Фетісової, враховуючи її дії?    

– У жодному разі. Знаєте, у всьому 
завжди можна знайти хороший бік. 
Врешті-решт, саме лист «Інтерфіль-

діляться з ним власними досяг
неннями. Коля Левченко щиро 
демонструє йому свої надбання: 
розкішні апартаменти, не менш 
розкішний офіс та інші атрибути 
«успішного бізнесмена та полі
тика». Він так захоплений влас
ним блискучим образом, що на
віть забуває про те, що згідно з 
українським законодавством ста
тус бізнесмена скандально супе -
речить його посаді. Водночас 
шахтарю Саші, схоже, залиша
ється дивувати гостя хіба що 
своєю «героїчною готовністю» 
спускатися в напіврозвалену 
шахту, у якій внаслідок однієї з 
аварій загинув його син.

Для обох героїв перемоги 
«Шахтаря» – це значно більше, 
ніж просто спортивний інтерес, 
це боротьба за «честь регіону». 
Тільки якщо для Саші «честь ре
гіону» – передусім моральна ком
пенсація, символічна винагорода 
за всі особисті життєві втрати та 
розчарування, то для молодого й 
перспективного політика-регіо -
нала Колі Левченка, який мріє 
опинитися у ВР, це насамперед 
стратегічно важливий здобуток у 
передвиборчій кампанії, гарантія 
підтримки тамтешньої політич
ної еліти гордим за «спільну пере
могу» електоратом.

Виявляючи оманливу при
роду регіонального патріотизму, 

 му» зміг звернути увагу всієї України 
до моєї стрічки та проблематики, яка 
в ній порушується, – зовсім не факт, 
що без цього скандалу про неї хтось 
дізнався б. Хоча найбільшою метою 
«Шахти № 8» для мене був захист тих 
дітей, що стали її головними героями. 
Вони, до речі, приїхали до Києва – ми 
всі думали, що показ буде. Врахову-
ючи, що це фестиваль саме правоза-
хисний, я мала на меті звести дітей з 
усіма відповідними організаціями, 
представники яких там завжди є. 
Адже в них виникло безліч проблем 
через вихід стрічки, і крім мене, а я 
живу в іншій країні, ніхто про них ду-

мати не збирається. І, на щастя, мені 
вдалося, а лист привернув увагу на-
віть тих, хто цим у принципі не ціка-
виться. Тож він навіть зіграв нам на 
руку – тепер на нашому боці і журна-
лісти, і суспільна думка. А головне – 
діти не просто побачили Київ, а зрозу-
міли, що може бути й інше життя, ніж 
у Сніжному. Знаєте, коли ми були на 
телебаченні, то ведучий запитав у 
Юри (головного героя стрічки. – 
Ред.), що йому найбільше сподоба-
лося в столиці. І той відповів, що 
люди, бо коли їли в столовій і в когось 
не було виделки, то інший підвівся й 
приніс її. І додав: «Раніше я жив, як на 
«Титаніку», де ніхто одне про одного 
не турбувався». Я сьогодні просто 
плакала, коли він надіслав мені дві 
смски. Процитую одну з них: «Мы в 
Снежном, я попал домой и даже нет 
слов как это описать! Я решил снять 
квартиру. Осталось только найти 
деньги. Да, поездка в Киев изменила 
мое мышление». Головне, що цей 
хлопець завдяки моєму фільму та пе-
рипетіям навколо нього фактично пе-
реосмислив усе своє життя. Думаю, 
що це найважливіше і цього ніхто в 
мене не відбере.  
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що насправді слугує легітима
цією експлуатації місцевими елі
тами місцевого ж населення, Якоб 
Пройс пропонує українсь  кому 
глядачеві свій «тверезий матеріа
лістичний погляд». Так, звіс  но, 
розмірковує німецький режисер у 
фільмі, олігархія – неминучий 
етап становлення розвиненого 
капіталізму в більшості постра
дянських країн, але, можливо, за
мість того щоб годувати своїх зем
ляків картинами «величі Дон
басу», вкладаючи мільйони у фут
больний клуб та будівництво роз
кішного стадіону, місцевому ге
рою Рінату Ахметову варто було б 
витратити якусь частину своїх ко
штів на забезпечення нормаль
них умов праці на шахтах.

БОРОТьБА ЗА ВИЖИВАННЯ 
Ще більш нищівного удару імідж 
Донбасу зазнав від естонської ре
жисерки Маріанни Каат. Цей 
край постає в її фільмі як регіон 
багатий не на ресурси,  а переду
сім на дешеву та безправну ро
бочу силу. Стрічка показує визис
кування дитячої праці на неле
гальних шахтах. Головний герой 
– підліток Юра, мешканець ви
мираючого шахтарського міс
течка Сніжне, позбавлений будь-
яких засобів існування й змуше
ний із юних літ іти працювати на 
шахту-копанку, щоб прогодувати 
себе та свою родину: двох сестер, 
матір-алкоголічку та безробіт
ного вітчима.

Хоча показані реалії, безу
мовно, скандальні, – що може 
бути гірше, ніж експлуатація ди
тини, – фільм водночас сповне
ний певного оптимізму. Відпові
дальний і працелюбний хлопчик 
вселяє в глядача віру в те, що 
йому все-таки вдасться досягли  
в житті успіху. Останній кадр 
стрічки: Юра зі своїм другом 
їдуть на придбаному власним ко
штом мотоциклі у – хочеться ві
рити – світле майбутнє. Полише
ний із дитинства сам на себе, під
літок у своєму юному віці є вже 
сильною та вольовою особис
тістю, йому неодмінно «все 
вдасть  ся» – приблизно до такого 
висновку підштовхує нас захо
плена своїм героєм режисерка.

Та все ж такий оптимізм – це 
не більше ніж ефект «невідомого 
майбутнього», відсиланням до 
якого закінчується фільм. Дитин
ство – завжди пора надій та споді
вань. Насправді ж показані в 
стрічці реалії ще значно тривож

ніші, ніж в «Іншому Челсі». Шах
тар Саша має принаймні потен
ційну можливість поскаржитися 
державі на недотримання норм 
безпеки. У той час як робітники 
нелегальних шахт за визначен
ням не мають такої змоги, адже в 
легітимному полі їх просто не іс
нує. У боротьбі за виживання не
легали змушені розмінювати на 
копійки свої елементарні людські 
права, перетворюючись на без
мовний інструмент збагачення 
своїх успішніших, підтримуваних 
владою земляків.

Благородно викриваючи со
ціальну несправедливість, оби
два фільми, на жаль, не пропону
ють навзаєм нічого, окрім підкрі
плених сподіваннями очікувань. 
Шахтареві Саші залишається 
сподіватися, що, накопичивши з 
його допомогою достатньо капі
талу, олігархи у владі нарешті по
дбають про забезпечення для 
нього умов праці. Юрі – на те, 
що, доклавши нелюдських зу
силь, йому врешті-решт вдасться 
«кудись вирватися», туди, де буде 
«інше життя». 

ОБРАЗ ЖеРТВИ
Завуальована безпорадними наді
ями неприглядна правда полягає 
в тому, що за цими очікуваннями 
приховується не що інше, як гірка 
безвихідь, на диво, прямолінійно 
висловлена анонімним робітни
ком іншої нелегальної копанки, 
героєм стрічки «Адам і Єва (життя 
шахтарів Донбасу)»: «Все одно по
винні бути раби. Справжній капі
талізм не виросте без рабів». З та
кого погляду в надії на «справжній 
капіталізм» не залишається нічого 
іншого, як героїчно змиритися з 
власним «історично необхідним» 
становищем раба. Саме тому очі
кування і є найнебезпечнішою 
пасткою. І єдиний спосіб вирва
тися з неї – готовність до спільних 
дій. Своєчасним нагадуванням 
про таку можливість виявився по
каз у Києві фільму «Перестройка 
знизу» Деніела Валковіца та Бар
бари Абраш, присвяченому доку
ментації шахтарського руху на 
Донбасі в 1989–1991 роках. На тлі 
загального настрою безвиході 
оптимізм цієї стрічки полягає в 
тому, що замість звичного образу 
жертв несправедливості вона по
казує нам зовсім інших шахтарів: 
самоорганізовану спіль  ноту, що, 
не сподіваючись на милість керів
ництва, безкомпромісно само
стійно відвойовує свої права. 
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Гламурні свинопаси
Я

ка головна ознака завойовника? Захопити, 
пограбувати все що можна, а завтра хоч по
топ. За совєтів Україна була одним із най
більших експортерів газу в Європі. Орда не 

квапилася розробляти нові родовища, доки не ви
брала майже все наше. А тепер продає те, що брала 
в нас задарма.
У Криму й досі немає нормальної курортної інфра
структури, панують дурнуваті ціни за примітив
ний комфорт, а сервіс надто вже ненав’язливий. А 
все чому? Орда, яка прийшла на місце виселених, 
не почуває себе на своїй землі й поводиться, як за
войовник. Нічого подібного не побачимо в Болга
рії, де ціни нижчі, а комфорт вищий.
Нова влада в Україні теж почувається дуже невпев
нено. Її представники прагнуть за будь-яку ціну ви
смоктати все до краплі. Тож і не дивно, що продукти 
і ліки в нас дорожчі, ніж за кордоном.
Феноменальну дикість виявляє орда, піднявши 
ціни під час Євро-2012 на готельні номери. Влас
никами готелів стали нувориші, вчорашні реке
тири, комсомольці, менти, митники, податківці з 
ментальністю свинопасів. Вони не мають певності, 
що колись їх у них не заберуть, бо за кожною при
ватизацією був кримінал.
Їм здається, що в іноземних туристів така сама 
гуляй-душа, як і в тих, що по куршавелях жбурля
ють пачки банкнот в об
личчя барменам. Але ту
ристи теж не дурні. Напри
клад, англійці воліють ві
кенди проводити в Польщі, 
авіаалкотур коштує лише 
€20. Тобто іноземці не зби
раються посівати грошима, 
і хіба одиниці житимуть у 
совдепівських готелях за 
скандинавськими цінами і 
харчуватимуться в дорогих 
ресторанах. Але біди немає – зароблять прості 
лю  ди, запропонувавши свої помешкання, пи
ріжки й канапки.
Друга ознака орди: ненависть до завойованих. 
Причому вона зашкалює саме до тієї частини на
роду, з якого ця орда вийшла. Уже понад два роки 
нам пояснюють, що поліпшити життя не вдається 
через прорахунки попередньої влади. Ну гаразд, 
західняки та центрові українці й не заслужили по
кращення. Але за що ж караються східняки? Чому 
навіть хліб там дорожчий, ніж деінде? Чому саме 
на батьківщині правлячої і керуючої вимирає люд
ність? Мінусовий приріст, найвищий рівень зло
чинності, туберкульоз, наркотики, пияцтво, 
СНІД... А діти в копанках? А міста такі, ніби їх бом
била ворожа авіація?
В орди свої правила на цьому бенкеті життя. Її не 
цікавлять вітчизняні ціни, вона здійснює заку
півлю за кордоном. Міністр Грищенко навіть рід
ним маслом гидує, воліє ісландське. Гарант не 
тільки ісландську рибку любить, а й води нашої 
не п’є. І що їм ціни на ліки, якщо й лікуються не 
на українських теренах?

Вони нам радять садити капусту, але наша капуста 
сезонна, а та, яку вони косять щодня, вічнозелена і 
ніколи не в’яне.
Ментальність орди не вродилася на голому місці. 
Корені її сягають глибше. Максім Ґорькій опи
сав, як 1918 року в Петербурзі відбувся з’їзд сіль
ської бідноти. Кілька тисяч делегатів розмістили 
в Зимовому палаці. «Когда съезд кончился и эти 
люди уехали, то оказалось, что они не только все 
ванны дворца, но и огромное количество цен
нейших севрских, саксонских и восточных ваз 
загадили, употребили их в качестве ночных 
горшков. Это было сделано не по силе нужды, – 
уборные дворца оказались в порядке, водопро
вод действовал.
Нет, это хулиганство было выражением желания 
испортить, опорочить красивые вещи».
Таку саму картину застав російський живописець 
Юрій Аннєнков, повернувшись у свій будинок у 
Фінляндії: «Обледенелые горы человеческих 
испражнений покрывали пол. По стенам почти до 
потолка замерзшими струями желтела моча... 
Посуда до верху заполнена испражнениями. Не
постижимо обильно испражнялись повсюду: во 
всех этажах, на полу, на лестницах, на столах, в 
ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли 
кусками испражнений в потолок. Вот еще за

писка: «Понюхай нашава 
гавна ладно ваняит».
В третьем этаже – един
ственная уцелевшая ком
ната. На двери записка: 
«Тов. Командир». На столе — 
ночной горшок с недоеден
ной гречневой кашей и вот
кнутой в нее ложкой».
Авжеж, орда не приходить 
«созідать». Орда не будує 
нові фабрики, вона дово

дить до руїн старі. Орда захопила всі обле
нерго, а допотопні трансформатори ті самі, со
вєтські. І орді начхати, що кількість електро

техніки неймовірно зросла, трансформатори лама
ються, ніхто не отримує напруги 220 вольт, однак 
вартість електроенергії збільшується, як і неякіс
них газу та бензину.
Принцип простий, як дишло: заробляти, не вкла
даючи ані копійки. Бо завтра потоп, землетрус, ви
верження вулкана або народного гніву...
Казочка про покращення життя – це теж із епохи 
більшовизму. У 1921 році Лєнін обіцяв спорудити 
«из золота общественные отхожие места на улицах 
нескольких самых больших городов мира» («О 
значении золота теперь и после полной победы со
циализма»). Залишалася дрібничка – перемогти 
«в мировом масштабе».
Не вдалося. Але ідея пульсувала в повітрі, нурту
вала, булькотіла, аж поки не втілилася в одному 
окремо взятому маєтку однієї окремо взятої кра
їни. Тому що бажання «іспражняться» в саксон
ську вазу чи в іншу «красівую вєщь» нікуди не 
зникало, воно завжди жило в крові орди.  

ОЗНАКА ОРДИ: 
НеНАВИСТь 

ДО ЗАВОЙОВАНИХ. 
ПРИЧОМУ ВОНА 

ЗАШКАЛЮЄ САМе ДО  
ТІЄї ЧАСТИНИ НАРОДУ, З 
ЯКОГО ЦЯ ОРДА ВИЙШЛА

Автор:  
Юрій 
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Мандрівник собою
Сергій «Фома» Фоменко про київську школу року, музичний експорт 
та Україну як село імені Лукашенка

З
а 15 років творчої діяль
ності гурт «Мандри» до
сяг безперечного успіху в 
Україні та зажив собі 

слави класичного взірця укра
їнського фольк-року кінця 
1990-х – початку 2000-х, а його 
ідейний натхненник і незмін
ний фронтмен Сергій «Фома» 
Фоменко – народного рок-
шансон’є, який знайшов свою 
нішу і з успіхом її експлуатує, не 
маючи особливого бажання 
змінювати невимушені спі
ванки про «Орисю» та «Доньку 
мельника» на щось більш 
складне та вишукане. Проте, 
поспілкувавшись із ним, Тиж-
день з’ясував, що ці стерео
типи не відповідають дій

сності – головний мандрів
ник української рок-сце-  

ни аж ніяк не збирається 
зупинятися і вважає, 

що весь ниніш

ній доробок його команди – це 
лише пошук того справжнього, 
яке тільки-но почало вимальо
вуватися на його життєво-
творчому шляху.

Українські музиканти 
заглиблені у вічний анде-
граунд. Не завдяки, а всупереч 
усьому. Загалом сучасний стан 
музики в Україні, як і у всьому 
світі, депресивний. Ніби й ар
тистів якісних не бракує, але не
має жодної чіткої системи їх
нього існування й оцінювання. 
Ні музичної журналістики при
стойної, ні музичних критиків, 
ні актуальних хіт-парадів, ні 
якісних фестивалів. І найголов -
ніше – дуже мало української 
музики на ТБ та радіо. Музика 
перетворилася для багатьох, 
навіть професіоналів, на улюб -
лене хобі, яке хіба що фінансово 
дає змогу не впасти штанам із 
сідниць, але не більше.  

Совок наразі перемагає. 
Мова йде не лише про музику. 
Загальна ситуація в країні доволі 
прикра. Мабуть, зараз найсклад

ніший час за останні 20 ро
ків. Я ровесник ук -

раїнської неза
лежності, ад-  

Записав 
Богдан Буткевич

НАвігАТоР|мУзика
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БІОГРАФІЧНА НОТА

Сергій «Фома» Фоменко
Народився 19 березня в селі на Чернігівщині. У підліт-
ковому віці навчився грати на баяні та гітарі, співав, 
писав пісні та оповідання. Багато подорожував авто-
стопом Україною, Прибалтикою та Росією. Працював 
двірником у Києво-Печерській лаврі, Софійському со-
борі, гардеробником Археологічного музею, працівни-
ком сцени у театрі, ведучим радіопрограм. Іноді ма-
лює олією. Живе і працює в Києві. Активно підтримує 
різноманітні благодійні проекти. Заслужений артист 
України (2005).

СОВКОВА СИСТеМА 
МИСЛеННЯ НАДТО СИЛьНО 
В’їЛАСЯ У ГОЛОВИ ТА ДУШІ 
ПОКОЛІНь УКРАїНЦІВ

же в 1991-му я був юним. І тоді в 
мене була залізобетонна впевне
ність, що Україна рухається і ру
хатиметься в правильному на
прямку, хоча панував хаос. Але ж 
тоді це було цілком логічно, по
заяк ніхто не знав, як і що слід 
робити. Аж раптом за 20 років, 
здавалось би, еволюційного руху 
вперед все повертається до по
вного безладу. Бачу, що совкова 
система мислення надто сильно 
в’їлася у голови та душі поколінь 
українців. Часом починаю боя
тися, що так і життя може ми
нути в марних очікуваннях змін. 
Хоча ми продовжуємо боротися 
силою слова і звуку з цим, і щось 
навіть виходить. Якби в україн
ських артистів були ширші ме
дійні можливості, то й результат 
був разючішим. Хоча, загалом, 
треба не очікувати зеленого 
світла, а самим ставити свої світ
лофори і казати всім, хто зава
жає: «Геть з дороги, потвори».

Повернення квот на ук 
раїнську музику є дуже по-
трібним і нагальним кроком. 
Радіо має ставити українські 
пісні, телебачення має крутити 
українські кліпи. Бо нинішня си
туація – це намагання якомога 
швидше наблизити смерть укра
їнської культури. І найважливіше 
те, що ці квоти мають не просто 
бути написані на папері, а ще й 
виконуватися. А не так, як раніше, 
коли українську квоту заповню
вали в нічний час. Має бути чіт
кий закон, де буде прописано 
зобов’язання ставити україн
ський продукт і в денний час, і в 
прайм-тайм. Лише так можна 
створити конкуренте середовище 
іноземній музиці. Має бути також 
державне сприяння – надання 
залів для концертів національ
ного музичного виробника. Не 
треба грошей, гаразд, артисти 
цілком здатні самі на себе заро
бляти – проданими квитками на 
свої ж виступи. Хоча за нинішніх 
умов це радше нагадує місіонер
ську благочинність, а не нор
мальну концертну діяльність.

Українці зараз зіткну-
лися з фактом, що життя 
реальне. Ви можете, певна річ, 
продовжувати щось мудрувати, 
дрімати, але прийдуть пацани, 
які заколотять вас у труну із ва
шим мудруванням та господар
ством. І вибір доволі простий – 
або виходите і боретеся, або на

завжди залишаєтесь бидлом та 
гівном. Ми достойні того прези
дента, якого зараз маємо. Це 
адекватна відповідь на те, як ми 
самі себе поводимо. «Ми люді 
малєнькіє? Гаразд, так вас неза
баром взагалі не буде, «малєнь
кіє люді». Хочете отримати село 
імені Лукашенка – маєте.

Я готовий зіграти в ще 
одну велику гру в Україні. За 
весь час, проведений тут, я ви
вчив систему, маю купу зв’язків, 
знаю, як все працює. Пам’ятаєте 
радянський термін «п’яти  річ  ка»? 
Так ось, п’ять років – це якраз до
статній час для того, щоб ство
рити ще один великий рух, зро
бити велику спробу щось сер
йозно змінити в країні, тобто у 
громадсько-політи  ч  но  му, куль
турному, соціальному сенсах. Я 
брав участь у політичних рухах, 
лише керуючись своїми переко
наннями, а не чимось іншим. Ви
йде чи ні, але це остання спроба, 
надалі в будь-якому разі я займа
тимуся виключно тим, що мені до 
в подоби, тобто аудіовізуальним 
мистецтвом. Радше писатиму 

книжки, зніматиму фільми та спі
ватиму пісень замість копирса
тися у лайні, яке довкола нас. Бо 
насправді політику я ненавиджу.

Вибори – це непоганий 
спосіб змінити владу лише в 
тому разі, коли на неї тис-
нуть. Тож єдиний альтернатив
ний шлях нинішній владі – це 
діяти за старим українським 
при  слів’ям: «Гуртом і батька лег
 ше бити». Головне питання по -
лягає в тому, чи є в опозиції по
рох у порохівницях для пере
моги? Тому зараз якраз спілку

юся з ідеологічно близькими 
мені людь  ми та політичними си
лами з приводу моєї музичної 
участі в політичних акціях. 
Треба щось планувати, інакше 
завтра нас не буде на політичній 
мапі світу.

ПРАГМАТИЧНе ПОКОЛІННЯ
Київська рокшкола була 
найяскравішою в Україні. 
Давайте спочатку просто пере
рахую лише деякі з назв, а ви 
самі зробите висновки. Отже, 
ВВ, «Коллежский Асессор», 
«Жаба в дирижабле», «Раббота 
Хо», «Иванов Даун», мій пер
ший колектив «День помирає 
рано», «Вій», «Рутенія», Катя 
Chilly тощо. У київському році 
поєднано дуже багато різних 
стилів – експериментальна му
зика, денс, фольк, електроніка. 
Загалом київська музична ту
сівка завжди вирізнялася гли
биною творчих пошуків, це 
така собі школа різноманіт
ності. І це її головна фішка, хай 
навіть у неї немає якихось чіт
ких рис, як, наприклад, у львів
ського року.

Все ж українці люблять 
свою музику. Я багато їжджу 
глибинкою, до того ж завжди 
працюю «за квитки». Не так 
часто, як хотілося, утім. І людей 
завжди чимало. Виступаємо і в 
будинках культури, і у філармо
ніях, як нещодавно у Кірово
граді. Насправді це стереотип, 
що в такому залі треба ви
ключно сидіти. Пригадую, коли 
Емір Кустуріца вперше виступав 
в Палаці «Україна», то всі спо
чатку сиділи, а він заходився за
кликати встати. І люди танцю
вали, може, навіть вперше в істо
рії цієї зали. Байдуже, де висту
пати – важливо, з чим.

Спостерігаю тенденцію, 
що на корпоративи, всупереч 
усталеним стереотипам про 
штучність таких заходів, стали 
більше запрошувати саме рок-
колективи. Ніби попса є скрізь, 
на видноті, але її не беруть на 
свята у форматі «для себе, коха
ного», на які потрібно викласти 
свої гроші. Варіант: «Ща приїде 
мавпочка зі звукорежисером, 
поскакає, а ви платіть повний 
прайс» вже не проходить. Зро
зуміло, що всі артисти заробля
ють виключно на корпоративах. 
Ми аж ніяк не виняток.
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ДИСКОГРАФІЯ 
«МАНДРІВ»

«Мандри» 
(сингл) (1998)

«Романсеро 
про ніжну коро-
леву» (2000, пе-

ревидання – 
2002)

«Русалки» міні-
альбом (2000)

«Легенда про 
Івана та 

Одарку» (2002)

«Дорога» 
(2006)

«Мандри у Кра-
їні Мрій» (кон-
цертний аль-
бом) (2007)

«Світ» (2011)

можу похвалитись – з цим про
ектом вже їздили на Берлін
ський та Каннський кінофести
валі, до Фінляндії, а також дали 
три концерти в Нью-Йорку, 
цього ро  ку – черга «Мандрів» 
для подорожі до Америки. Тому 
намагаюсь і вже пишу нові пісні 
англійською. Можливо, пере
кладу й кілька старих. 

Мова не заважає людям 
розуміти справжню музику. 
Наприклад, Цезарія Евора за
вжди на своїх концертах співала 
своєю мовою, перед кожною піс
нею пояснюючи слухачам, про 
що там ітиметься. Я на концертах 
за кордоном роблю так само. До 
речі, це і є популяризація україн
ської мови. Чому у всьому світі 
співають Bésame Mucho, а «Ой, 
чий то кінь стоїть» – ні? Просто 
не знають. Музика, особливо 
рок, – це справжня магія, чиста 
енергетика. Якщо ти цю магію 
даєш, її всі відчувають природно, 
так само, як дощ, сонце. І тоді 
байдуже, якою мовою співаєш, 
які ідеї вкладаєш чи які книжки 
читаєш. Одне слово, енергетика 
як вантажівка, котра якщо наї
хала, то не рипнешся.

Вся музика у світі є екзо-
тикою. Наприклад, вся сучас-
 на рок-музика бере початок з 
блю  зу – пісень темношкірих не
вільників, дехто з яких потім 
брав вбиті гітари до рук та спі
вав пісень про смерть, з якою 
разом він питиме, допоки хтось 
когось не переп’є. У нас в Укра
їні також достатньо таких пер
сонажів, але ж ми їх не цінуємо 
і не знаємо.

Лише зараз починаю ви-
кристалізовуватися як осо-
бистість та музикант. Тобто 
починаю усвідомлювати, яким 
маю і насправді хочу бути. А 
весь пройдений шлях – це не 
більше ніж мандри у пошуках 
самого себе. Насправді хочу ру
хатись у бік психоделічного та 
більш важкого року, власне ка
жучи, вже рухаюсь. Щось таке 
доросло-магнетичне, Led Zep -
pelin та Thе Doors в одному фла
коні, ук  раїнсько-англомов  не. 
Новий альбом, який ми розпо
чали записувати з пісні «Чере
вики», – це мандрівка в інші ви
міри, більш рокові та драйвові. 
Від цього мене справді пре. 
Влітку навіть збираюся знову 
відростити волосся вперше за 
багато років, під час літніх га
стролей Америкою. Ще хочу на 
«харлеї» помандрувати по Но
вому світу, сплавитись річкою – 
спочатку невеличкою індіан
ською Скагарі Крік в штаті Нью-
Йорк, а відтак – і Міссісіпі.

Коли починав експери-
ментувати з фольком, це 
була просто ностальгія. За 
часами, коли в дитинстві з ма
мою ходив по посиденьках і там 
співав українських пісень з тоді 
ще радянськими людьми за 
чаркою на березі Десни. Але 
раптом ці ностальгійні теми так 
поперли, що навіть стали фір
мовою фішкою гурту.

Для зміни музичного 
напряму потрібно вихову-
вати свою публіку. Ти вихо
диш на сцену, починаєш грати 
нову програму, а з зали кри
чать: «Орисю давай». Тому по
вністю викидати стару твор
чість і недоцільно, і немож
ливо. Взагалі завдання будь- 
яко  го виконавця – створити 
власне енергетичне поле, в яке 
слухач може зануритися, а 
може – й ні. 

Кажуть, що в українців 
бракує грошей на музику. 
Це неправда, адже кошти є, хай 
і не так багато, як хотілося. Про
сто наші співвітчизники згодні 
платити величезні гроші лише 
за розкручених, бажано – чу
жих. Тому звідси вивозять купи 
грошей, а українським артис
там – зась.

Раніше були козаки, а те-
пер – Kazaky. Нове покоління 
як музикантів, так і молоді зна
чно прагматичні, ніж моє. Так, 
вони класно «шарять» в інтер
неті, технологіях, але в них не
рідко бракує головного – любові. 
У них дуже складні коди доступу, 
вони радше займуться віртуаль
ним сексом замість справжнього.

МАГІЯ РОКУ 
Намагаюсь активно працю-
вати на музичний експорт. 
Окрім «Мандрів» є ще й мій дру
гий проект «Фома. Український 
фольк-панк-шансон», який та
кож маю намір просувати на за
хідний ринок, до того ж, зважа
ючи на те що він ще лірично-
експерименталь  ні  ший, цілком 
має шанси на успіх. І дечим 
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РеДАКЦІЙНА ПеРеДПЛАТА!
ВИГІДНІШе, НІЖ НА ПОШТІ!

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

• отримувати журнал зручно – безкоштовна поштова доставка по Україні

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

НІКОЛИ Ще ПеРеДПЛАТА Не БУЛА 
ТАКОЮ ПРОСТОЮ ТА ШВИДКОЮ!

Оберіть зручний для Вас спосіб передплати:

редакційна:
у будь-якому банку за наведеними нижче  
реквізитами. Повідомте адресу доставки  
за телефоном (067) 407 10 96 (з 9:00 до 18:00, 
оператор скине Ваш виклик і перетелефонує);
тел.: (044) 351-13-00

у відділеннях Укрпошти: 
за індексом 99319;

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

СУСПІЛьНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ 
Передплатний індекс 99319

▪ за 1 міс. – 45 грн
▪ за 2 міс. – 90 грн
▪ за 3 міс. – 135 грн
▪ за 4 міс. – 180 грн
▪ за 5 міс. – 225 грн
▪ за 6 міс. – 270 грн
▪ за 8 міс. – 360 грн

Вартість редакційної передплати:



74|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 14 (231) 6–12.04.2012

Digitonal та Катя chilly

Київський муніципальний ака-
демічний театр опери та ба-
лету для дітей та юнацтва
(Київ, вул. Межигірська, 2)
Уперше до України завітає музич-
ний колектив Digitonal, народжений 
у Великій Британії. Характерною ри-
сою лондонського бенду є виконан-
ня музики на межі класики та елек-
тро, візитна картка – живе звучан-
ня та любов до імпровізацій. У Києві 
проект представлять засновник Енді 
Добсон (клавішні, кларнет) та Семмі 
Бішай (струнні, скрипка). У ролі ві-

тчизняного хедлайне-
ра концерту виступить 
зі своїм акустичним 
проектом Катя Chilly, 
а відкриють вечір мо-
лоді столичні фор-
мації Sport&Music та 
Simplerror.

LSD-турнір

Кав´ярня «Вогник»
(Кременчук,  
пров. Героїв Бреста, 38)
З ініціативи арт-групи «Творчий 
Кременчук» відбудуться перші LSD-
змагання в місті, до участі в яких 
допущено всіх сміливців України. 
Що таке LSD? Йдеться не про пси-
хотропні речовини, як хтось міг по-
думати, а про Lітературні Sленгові 
Dвобої. За право першості змага-
тимуться майстри гострого та креа-
тивного слова з різних куточків на-
шої держави. Ніяких творчих об-
межень. Учасників 
оцінюватимуть як 
глядачі, так і журі. За 
результатами чоти-
рьох етапів дійства 
буде визначений пе-
реможець, на якого 
чекає приз.

Анонси

«Шапіто-шоу» – 
це «Асса» 25 років потому

близько існують поруч із соловйовськими «Ас
сою» та «Чорною трояндою…». Та, попри фор
мальну вторинність, «Шапіто-шоу» сенсовно 
свіже, воно узагальнює сучасний абсурд життя з 
усім його бестіарієм: зі знайомствами в інтер
неті, телевізійно-музичними клонуваннями по
мерлих рок-зірок і намаганням загладити про
вину шляхом гірської прогулянки. І робить це в 
такому іронічному тоні та в нестандартному для 
сучасного кондового й тупуватого російського 
кіно ракурсі, що відразу перетворюється на білу 

c
пеціальний приз журі торішнього Москов
ського кінофестивалю, Гран-прі фестива-  
лю «Кіношок» плюс висока оцінка Валєрія 
Тодоровского з визначенням «ця стрічка 

відоб  ражає важливе». Що ж такого важливого в 
цьому двочастинному на 200 хвилин фільмі, ре
жисер якого Сєрґєй Лобан спромігся вже вдруге 
вмовити знятися в себе великого і страшного Пє
тра Мамонова? Ну з Мамоновим, припустімо, і 
так все зрозуміло: в новелі «Повага», третій із 
чотирьох, він грає самого себе, актора з розмо
вами про порожнечу душі та спасіння в молитві, 
лише з тією відмінністю, що герой кинув свого 
сина вісім років тому, але схаменувся, вибачився 
і взяв із собою в гори. А ось інші три частини – з 
глухонімими гомофобами, гладкими інтернет
чиками і двійниками Віктора Цоя – є певним 
узагальненням. Фарс – основа «Шапіто-шоу», 
яке має очевидну асоціацію з фразою «цирк пої
хав, а блазні залишилися». Цирк у Сєрґєя Ло
бана – це наше життя, а ми в ньому – блазні. 
Думка не нова – нова форма подачі. Тобто вона 
теж не нова, радше забута стара, бо інфантильні 
герої, що роблять з навколишнього світу 
бурлеск-балаган-буфонаду, вже якось занадто 

7 квітня, 17:30 7 квітня, 19:006–18 квітня
Виставка робіт 
Миколи Глущенка

Національний музей російсь -
кого мистецтва
(Київ, вул. Терещенківська, 9)
На виставці видатного українсько-
го художника буде представлено 
його роботи 1930–1970-х років, се-
ред яких особливий інтерес викли-

чуть понад 30 графічних 
аркушів рідкісного періо-
ду творчості, коли майстер 
подорожував Європою. 
Також глядачі побачать 
блок із більш ніж трьох де-
сятків творів 1970-х років, 
коли талант Глущенка роз-
крився на повну силу. Ро-
дзинкою виставки орга-
нізатори називають аква-
рель «Букет квітів», яку 
він написав за кілька днів 
до смерті.

На межі 
реальності

«Шапіто-шоу».
У кінотеатрах 
України
з 5 квітня

КІНО

НАвігАТоР|ВіДгУки/анонси



№ 14 (231) 6–12.04.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|75

11 квітня, 19:00
«Схід – Захід: Музичне 
сходження на Фудзіяму»

Львівська філармонія
(Львів, вул. Чайковського, 7)
Спільний концерт Молодіжного 
академічного симфонічного орке-
стру «ІНСО-Львів» та відомих япон-
ських музикантів не залишить бай-
дужим жодного зі слухачів. Дири-
гент Шуґо Моріяма разом з іншими 
артистами – Юкі Каваґуті (флейта) 
(на фото), Куміко Тойонаґа (сопра-
но), Ріса Мінамі (хроматична гар-

моніка) та Нана Іто (фор-
тепіано) – славиться не-
ймовірною виконавською 
майстерністю. Завдяки їх-
ній техніці твори Людвіґа 
ван Бетховена, Джакомо 
Пуччині, Йошинао Нака-
да, Жоржа Бізе наповню-
ються новими відтінками 
й звучать по-особливому.

7 квітня, 20:007 квітня, 19:00

ворону, вигідно відрізняючись від жанрових 
стандартів фастфуду нашого прокату. Повний 
кайф композиції лобанівського паноптикуму є 
навіть не в тому, що фільм, як борхесівський 
«Сад розбіжних стежок», переплітає реальності 
й з’єднує героїв: ті, хто промайнув в одній новелі 
на задніх планах, у наступній виступають на пе
редній. Головне сховане в завершальному акорді 
всіх чотирьох частин: шапіто-шоу згорає.

Ярослав ПідгораГвяздовський

«Брюссель»

Палац спорту «Україна»
(Львів, вул. Мельника, 18)
Справжня весна розпочнеться у 
Львові з приїздом фронтмена гур-
ту «Океан Ельзи» Святослава Ва-
карчука та ще чотирьох учасни-
ків проекту «Брюссель»: Сергія 
Бабкіна, Дмитра Шурова, Макси-
ма Малишева та Петра Черняв-
ського. «Живцем» музиканти ви-
конають для львів’ян і гостей міс-
та 12 українських та англійських 
композицій з одноймен-
ного альбому, записа-
ного в столиці Бельгії. 
Вже після першої прямої 
онлайн-презентації про-
екту на YouTube він здо-
був статус найяскравішої 
музичної події 2011 року, 
тепер фани чекають на 
вихід диска.

«Театр Злочину»

Львівський академічний театр 
імені Леся Курбаса
(Львів, вул. Леся Курбаса, 3)
Актор Микола Береза обрав для 
свого режисерського дебюту п’єсу 
француза Жака Моклера з незви-
чайним сюжетом – про театр у 
театрі. Якщо точніше, це історія 
18-річної дівчини Софі, щирої та 
відкритої, яка понад усе мріє пра-
цювати на сцені. Завдяки наполе-
гливості й таланту їй вдається не 
лише стати відомою актрисою, а й 
завоювати серце режисера. Про-

те світ лаштунків час-
то дуже оманливий, як 
і життя загалом. Часом 
дуже дорого доводиться 
платити за те, що дістав. 
Драматизм, чуттєвість, 
елементи гри – все це 
присутнє в постановці.

ЯнЕрік Петтерссон. «Стіґ Ларссон. 
Детективіст на тлі епохи»
Книжка розповідає про життя одного з найви
датніших детективістів нашого часу, шведського 
письменника, автора знаменитої трилогії «Мі
леніум». Принагідно читач ознайомлюється з 
Батьківщиною Стіґа Ларссона: її містами та міс
течками, економікою, політичними вподобан
нями громадян. Оскільки герой книжки був по
слідовним активістом політичних рухів, її можна 
вважати й історією ідей та політугруповань дру
гої половини ХХ – початку ХХІ століть. 

Даніел Кайзер. «Дисидент Вацлав Гавел»
Зазвичай Вацлав Гавел не соромився втручатися 
в тексти своїх біографій, написані іншими. Книж
ка Даніеля Кайзера – це спроба описати феномен 
Гавела незалежно від побажань чеського політи
ка та письменника. Дитинство та родина, юність 
і навчання, поетична й драматургічна діяльність, 
зрілість, жінки, дисидентство, балотування на по
саду президента – про все це читач довідується з 
книжки. Визнаючи Гавела, безперечно, позитив
ним героєм історії Чехії, автор, утім, не боїться 
звертати увагу на його вади та помилки.

Франц Кафка. «Оповідання, романи, лис-
ти, щоденники»
Серед творів видатного письменника, одного з 
«китів» європейського модернізму читач зна
йде оповідання, публіковані як за життя автора, 
так і по його смерті, роман «Процес» і уривки з 
романів «Америка» й «Замок». Розділ епістоля
рію містить «Лист до батька», заповіти і щоден
ник (записи від 1910–1923 років). Твори подані 
в перекладах Олекси Логвиненка, Євгена Попо
вича, Петра Таращука.

КНИЖКИ
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Б
ританець Ед Стаффорд по -
чав займатися експедиці
ями 2002 року, по завер
шенні служби в армії. Ко

лишній військовий працював у 
Місії ООН в Афганістані, брав 
участь у природоохоронному 
проекті BBC «Утрачені землі ягу
ара». У квітні 2008-го, спов -
нений сил і самовпевненості, 
Стаффорд узявся за те, чого ніх  то 
не міг зробити до нього чи про
сто не хотів: пройшов пішки 
вздовж Амазонки – найвеличні
шої річки на планеті. Досвідчені 
люди казали, що він божевіль
ний, і ніхто не бажав долучатися 
до мандрівки, бо зарозумілі дур

 ні в джунглях зазвичай гинуть. 
Його застерігали про небезпеку 
захворіти в місцях, де ніхто не 
допоможе, страхали лютістю ту
більних індіанців та наркокарте
лів. Але тоді 34-річний колишній 
військовий із рангом капітана й 
досвідом навчання у джунглях 
Центральної Америки та Борнео 
був упертий. На подолання 
9,6 тис. км від витоку річки в під
ніжжі Анд у Перу й до гирла на 
узбережжі Атлантичного океану 
знадобилося майже два з поло
виною роки. Спільно з Discovery 
Channel він зробив про свою по
дорож документальний фільм. А 
згодом видав книжку «Уздовж 

Амазонки», яка вмить стала то
повою серед мандрівницької лі
тератури. Планується її вихід ба
гатьма мовами. Українці позна
йомляться з книжкою Еда Стаф
форда перші після британців. 
Нещодавно в київ ському видав
ництві «Темпора» побачив світ її 
український переклад.

В ексклюзивному інтерв’ю 
Тижню Ед Стаффорд зізнався, 
що, залишившись упертим і са
мовпевненим, наімовірніше не 
вижив би. Велична річка поста
вила його на місце, давши урок 
життя й показавши, щó на
справді для людини важливе, а 
без чого можна обійтися.

Спілкувався  
Богдан 
Цюпин

Пішки понад Амазонкою 
за два з гаком роки
Автор бестселера «Уздовж Амазонки» Ед Стаффорд про 
безпрецедентну мандрівку протяжністю 9,6 тис. км
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ПРОЙТИ ЦЮ ТеРИТОРІЮ 
НеЛеГКО. БІЛьШІСТь ЛЮДеЙ 
МАНДРУЮТь НеЮ, 
ВИКОРИСТОВУЮЧИ МеРеЖУ 
ВОДНИХ АРТеРІЙ

У. Т.: Чи сказали б ви, що вже 
досягли головного, пере-
тнувши Амазонію і випустивши 
про це книжку? Тепер залиши-
лось отримувати гонорари й 
насолоджуватися нормальним 
життям?

– Мені пощастило опини
тись у потрібній ситуації. Я був 
достатньо досвідченим і зрі  лим, 
щоб здійснити експедицію. І 
водночас досить молодим і віль
ним від родинних обо  в’язків. Не
одруженим, без дітей. Це було 
просто чудово – повернутися до
дому, дістати позитивні відгуки 
про подорож, написати книжку, 
зробити про це документальний 
фільм із Dis covery Channel. Я ви
явився у привілейованому ста
новищі, ко  ли можу робити май-
 же все, що забажаю.

Але для мене це не означає 
кінця шляху. Мені лише 36 ро
ків, і я зовсім не хочу решту 
життя розповідати, як ішов 
уздовж Амазонки. Це було б 
ознакою невдачі. Одначе ж пе
реді мною відкрилося багато 
можливостей. Я справді до 
межі випробував те, на що зда
тен. Зараз просто зупинитися 
було б жалюгідно. То був би за
стій на решту літ. Отже, це не 
кінець. Хоча маю визнати: мі
сяців через вісім після експе
диції, закінчивши книжку й 

виступаючи з лекціями на цю 
тему в Лондоні,  мусив задума
тися: що я роблю, що далі? Ре
шту життя розважати людей 
оповідками? Й тоді я поїхав і на 
кілька тижнів зачинився в ма
ленькій хатині у Франції, щоб 
подумати над тим, чого хочу в 
житті.

У. Т.: Далі мандрувати світом?
– Якщо чесно, після повер

нення вирішив, що хочу мати 
сім’ю. Нехай це звучить не дуже 
круто, але я відчував на собі ве
ликий тиск потреби визначи
тися з можливою наступною 
експедицією. Питання було в 
тому, чи буде вона ще важча, ще 
небезпечніша. Я постійно думав 
про це. Але мушу визнати, що в 
глибині душі мені бракувало ро
дини, дітей...

У. Т.: Чи осісти й перейти до сі-
мейного життя буде так легко, 
як мріється?

– О, зрозумійте мене пра
вильно. Я не вирушу завтра шу
кати роботу в банку абощо. Зараз 
веду переговори з Discovery 
Channel, плануємо працювати 
над пригодницькими й розва
жальними телепрограмами. Це 
буде щось справжнє – не підлаш -
товане для телебачення  – пере
дачі з реальними розповідями й 
випробовуваннями. І я від цього в 
захваті. Але маю визнати: хотів би 
збалансувати це родинним жит
тям, домом. Я сказав би, що будь-
хто, провівши два з половиною 
роки на самоті в джунглях, таки 
усвідомлює, наскільки важливою 
є сім’я. Я можу прожити вік, нама
гаючись задовольняти аудиторію, 
чи дивувати інших мандрівників 
іще небезпечнішими експедиці
ями, але насправді таке життя 
буде вельми самотнім.

У. Т.: Амазонія таки забрала по-
над два роки. Це було нелегко 
і, як бачиться з документальної 
стрічки, коштувало навіть 
страждань. Чи варто було вза-
галі проводити експедицію?

– Документальний фільм не 
показує і частки того, що було в 
дійсності. Самої телепрограми я 
не готував, хоча, звичайно, зні
мав для неї матеріал. Стрічку 
робила людина, яка в експедиції 
не була. Я сказав би, що резуль
тат досить-таки недосконалий. 
На екрані анітрохи не показано 
ментального стану, до якого я 
був скотився. Так, там згадано 
всі очікувані небезпеки: отруй
них змій, анаконд, ягуарів, ба 
навіть племена тубільців. Але це 
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для мене було не найбільшою 
проблемою походу вздовж Ама
зонки. Найважче, поза сумні
вом, було триматися здорового 
глузду й залишатися позитивно 
настроєним, намагатися діста
вати задоволення від мандрівки.

У. Т.: Чи книжка передає ті реа-
лії краще?

– Так. Я сказав би, з точністю. 
Мені пощастило, що я міг писати 
її сам. Було запропоновано вибір: 
«Або роби це самотужки, або 
дамо когось на допомогу». Це міг 
бути навіть професійний автор, 
який працював би зі мною разом. 
Упродовж роботи над першими 
трьома розділами я відсилав чер
нетки електронною поштою ре
дакторові, а мені повертали із ко
ментарями. Але потім сказали: 
«Цього більше не потрібно. Ти 
можеш писати». Отже, це моя 
книжка. Там викладено моє 
серце, це моя розповідь про подо
рож. Мушу визнати, що я пиша
юся цим виданням. У ньому є 
глибина, до якої документаль
ний фільм дістатися не зміг.

У. Т.: Про той край у людей, які в 
ньому не були, може скластися 
суперечливе враження.  
З одного боку, ми знаємо, що 
це велетенські джунглі з тубіль-
цями, які не контактують із ре-
штою цивілізації. Із другого – 
нам відомо про вирубування лі-
сів, прокладання автострад 
крізь сельву. Отже, Амазонія за-

лишається диким місцем, чи її 
швидко колонізують?

– Як на мене, вона така ве
лика, що все сказане – правда. 
Залишаються велетенські тери
торії диких пралісів. Ми часом 
ішли по три тижні й не бачили 
жодних ознак існування лю
дини. Де ще у світі таке можливо, 
окрім полярних регіонів? Це 
страшенно віддалені місцевості. 
Але там є люди. Манаус – посе
редині Амазонії – має триміль
йонне населення. Є кілька трохи 
менших міст. І хоч як це сумно, 
можновладці, особливо у Брази
лії, і далі заробляють на долині 
Амазонки багато грошей. Вплив 
мають землевласники, вони й 
далі експлуатують екваторіальні 
ліси. Більш як за два роки експе
диції я не бачив жодних ознак 
того, щоб хтось додержувався на 
практиці оголошених заборон на 
вирубування джунглів. Ми ба
чили чимало випадків їх неза
конного винищення. Є закони, 
але там на місці немає нікого, хто 
обмежував би вирубку. На жаль, 
це відбувається й тепер, тож 
треба й далі розповідати світові 
про цю проблему. Люди повинні 
зважати, щó вони купують, і не 
підтримувати тих, хто спричи
няє нищення амазонських лісів. 
Просто вірити бразильському 
урядові не можна. Їхні закони не 
діють. Праліси нищать.

Я однозначно хочу, аби Ама
зонію зберегли. Без жодних за
стережень. Як хтось може не ба
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жати збереження такого дива, 
як найбільший на планеті еква
торіальний ліс? Так, я там му
чився. Але ж сам і влаштував 
собі таку дивацьку експедицію, 
визначив її параметри. Пройти 
цю територію нелегко. Біль
шість людей мандрують нею, ви
користовуючи мережу водних 
артерій. Власне, коли пливете 
човном чи катером – це чарівне 
місце. Навіть ідучи пішки, ми 
часто насолоджувалися гар
ними краєвидами. Нам було 
важко просуватися. Ліс раз по 
раз починався настільки густий, 
що ми мусили прорубувати собі 
стежку. Дуже рідко він був у ви
гляді високих дерев, під якими 
вільно пройдеш. Треба було ру
бати перед собою, не випуска
ючи з руки мачете. І звичайно ж, 
набридали комахи: мурахи, ко
марі, мухи і всяка всячина. Їх 
було дуже багато. Мушу ви
знати, що сам собі вибрав трохи 
дурний спосіб подорожування 
Амазонією. Але щовечора ми, за 
можливості, знаходили собі рі
чечку, розбивали намети, споді
валися піймати риби, трохи об
митися. Розпалювали вогнище, 

вечеряли, намагаючись знайти 
щось на додаток до раціону, 
який несли із собою. Те, що ми 
бачили, не любити неможливо. 
Довкола не існувало людей, а 
отже, і стресу. Ті моменти біля 
вогнища можна назвати іди
лією. Добре також було мати 
одну просту мету. Ми просто 
йшли. Нам просто треба було 
дістатися гирла Амазонки. Це 
тримало думки дуже чистими. 
Потрібно було просто змушу
вати себе йти щодня.

Я люблю ті місця і дуже хо
тів би колись туди повернутися!

У. Т.: Чи входить у завдання 
книжки запалити читача повто-
рити таку експедицію?

– Ні! Не робіть точно того 
самого – не ходіть пішки вздовж 
Амазонки. Але якщо вона нади
хатиме зробити щось, про що ви 
завжди мріяли, тоді – так! Мені 
багато писали люди з хворо
бами, з лікарень, які просто ви
користовували мою книжку як 
розповідь, що їх надихала. 
Взагалі-то всі мені колись ка
зали, що здійснити це немож
ливо. Більшість застерігала, що 

загину. Але досягнення мети 
виявилося реальним, і я вижив. 
Гадаю, це дуже простий при
клад людини, котра поставила 
собі якесь завдання. Те, що інші 
вважали фантастичним.

У. Т.: А якщо, навіть вислухавши 
застереження, хтось нава-
житься повторити таку ман-
дрівку… Яка ваша головна 
практична порада?

– Насамперед я сподіваюся, 
що для експедиції відповідного 
рівня ті люди матимуть необхід
ний досвід. Але у вигляді про
стої і загальної поради я сказав 
би: будьте скромні, не переоці
нюйте своїх можливостей! Спо
стерігайте за місцевими людь-
 ми. Дивіться, як вони працюють 
і які використовують навички. 
Намагайтеся бути якомога гнуч
кіші. Треба вчитися від людей 
довкола, особливо від тубільців. 
Бо ж я починав як досить само
впевнений колишній військовий 
зі своїм уявленням, як це ро
бити. Але якби залишився з та
кими уявленнями, то надовго 
мене не вистачило б. Не зміг би 
дійти до кінця! 

Приблизно

20%
стоку прісної води 
в океан забезпечує 

Амазонка

Понад третина  
всіх видів тварин і 

рослин світу зустрі-
чаються в дощових 

лісах Амазонії

У басейні Амазонки 
живе більше

2100
видів риби

67
неконтактних  

племен проживає  
в Бразилії,  
переважно  
в Амазонії
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З’являється дедалі більше 
доказів, що навіть 
максимально обережне 
застосування звичних 
пестицидів шкодить 
бджолам

або взагалі не зазнавали жод
ного впливу хімікатів. Після 
двох тижнів такої обробки сім’ї 
перенесли з лабораторії у при
родні умови й залишили на 
шість тижнів, щоб подивитися, 
як вони поводитимуться.

І більші, і дрібніші дози імі
даклоприду, які давала своїм ко
махам доктор Вайтгорн, вияви
лися «сублетальними», інакше 
кажучи, замалими, щоб вони за
гинули відразу. Компанії, котрі 
випускають пестициди, як і регу
лювальні органи, знають про 
важливість бджіл для виробни
цтва харчових продуктів. Тому 
всі нові хімікати повинні прохо
дити перевірку на предмет не
шкідливості для корисних ко

У
зимку 2006 року амери
канські пасічники помі
тили щось незвичне: ба
гато бджолосімей гинули 

без усілякої видимої причини. 
Через кілька місяців звістки 
про такі явища почали надхо
дити й від їхніх європейських 
колег. Спантеличені вчені на
звали це «синдромом колапсу 
бджолиної сім’ї». Відтоді їм до
велось у поті чола з’ясовувати, 
про що ж ідеться насправді.

Вимирання цих комах – про
блема не лише для бджолярів. 
Бджоли запилюють багато куль
тур – у самій лише Америці цю 
«послугу» оцінюють у $15 млрд 
щороку. Теорій, які пояснюють 
скорочення їхніх популяцій, за
досить. Тут і зміни клімату, і 
знищення ареалів, і вірус, що 
спричиняє параліч, і грибкові 
інфекції, і навіть пошесть від мі
кроскопічних кліщів-паразитів. 
Але одна з провідних ідей – те, 
що бджоли страждають від на
слідків дії неонікотиноїдів, по
ширених пестицидів, викорис
товуваних від 1990-х, які є ток
сичними для комах, але майже 
безпечними для ссавців.

Цю думку підтверджують 
два дослідження, опубліковані 
нещодавно в науковому жур
налі Science. Перше, проведене 
групою вчених під керівни
цтвом Пенелопи Вайтгорн і Де
віда Ґаулсона з Університету 
Стерлінга (Велика Британія), 
вивчало вплив цих інсектици
дів на джмелів – близьких ро
дичів бджіл. Джмелі менш ви
вчені, ніж їхні медоносні посе
стри, але вони також запилю
ють багато поширених харчо
вих культур, серед них полу
ницю, малину та квасолю.

Ці двоє дослідників за учас
 тю колег виростили в лаборато
рії 75 джмелиних сімей. Деякі з 
них учені піддавали впливу (че
рез забруднений пилок і сироп) 
високих доз імідаклоприду – 
різновиду інсектициду з групи 
неонікотиноїдів. Інші діставали 
низькі дози (наполовину менші) 

мах. Але дослідження Вайтгорн 
свідчить, що навіть несмертельні 
дози пестициду шкодять бджо
лам. Сім’ї, що зазнавали впливу 
як високих, так і низьких доз, 
зростали повільніше, ніж конт -
рольна група, в середньому дода
ючи у вазі на 8–12% менше.

Що особливо важливо: пести
циди різко знижували плодю
чість маток, які «відповідають» за 
утворення щовесни нових роїв. 
На відміну від медоносних бджіл, 
джмелині сім’ї не зимують; зиму 
переживають лише матки, які на
весні започатковують нові коло
нії. Контрольні сім’ї в середньому 
мали по 13,7 матки. Ті, яким при
падали малі дози інсектицидів, – 
по дві. У сім’ях, які зазнали впли

Бджоли 
не гудуть

Бджоли запилюють 
багато  

культур. Безцінну  
«послугу» лише  

у США оцінюють у

$15 млрд
щороку
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 ву великих доз, народилося в се
редньому лише по 1,4 матки. Три
вожить і той факт, що навіть під
дослідні сім’ї, які діставали високі 
дози, можливо, відбулися «лег
ким переляком» порівняно зі сво
їми дикими родичами. Учені за
значають, що інше дослідження, 
проведене в Британії, засвідчило 
рівні імідаклоприду в ріпакових 
культурах усемеро вищі, ніж у до
слідах із джмелями.

Доктор Вайтгорн не вивчала 
механізму шкідливого впливу 
пестицидів на комах. Але ін
шому дослідженню, проведе
ному групою Мікаеля Анрі з 
Французького національного 
науково-дослідного інституту 
сільського господарства в місті 

Авіньйоні, ймовірно, вдалося 
висвітлити це питання. Спира
ючись на попередні лабораторні 
дослідження, які свідчать про 
шкідливий вплив сублетальних 
доз неонікотиноїдів на пам’ять 
медоносних бджіл, їхню здат
ність збирати поживу і знахо
дити дорогу назад до свого ву
лика, Анрі вирішив провести 
досліди в природних умовах.

Для цього він із колегами 
прикріпив крихітні радіопере
давачі до грудей робочих бджіл. 
Повертаючись із нектаром, така 
комаха потрапляла в зону дії де
тектора, встановленого на її ж 
помешканні. Частину вуликів 
обробили відповідними до 
реаль  них умов дозами тіаметок

саму (різновид неонікотиноїду). 
Дослід Анрі виявив, що при
близно вдвічі більше бджіл з об
роблених хімікатом вуликів (ніж 
із необроблених) не змогли по
вернутися додому. Математична 
модель показує, що це легко 
може призвести до колапсу 
бджолиної сім’ї з такого вулика.

Навіть якщо сам собою вплив 
хімікату до цього не спричи
ниться, він може бути додатко
вим фактором. Багато вчених 
вважають, що термін «синдром 
колапсу бджолиної сім’ї» вклю
чає в себе цілу низку проблем, 
які можуть скласти доволі до
вгий список можливих причин 
цього явища. Але неонікотино
їди добре вписуються в загальну 
картину, оскільки їх застосову
ють відносно недавно і, як свід
чать два дослідження, про котрі 
йшлося вище, вони можуть бути 
спільним, хоча й не смертель
ним, чинником, що викликає 
ослаблення бджолосімей. Тоді 
виходить, що смертельного удару 
завдає щось інше: можливо, за
раження кліщами, або грибкова 
інфекція, або ще щось, чого здо
рова бджолина сім’я навіть і не 
помітила б. Наприклад, на по
чатку цього року в німецькому 
природничому журналі Natur -
wis  sen  schaften було опубліковано 
дослідження про те, що навіть 
незначні дози неонікотиноїдів 
ослаблюють опірність бджіл до 
нозематозу – захворювання, ви
кликаного поширеним грибко
вим паразитом Nosema apis.

Деякі держави, зокрема 
Франція, Німеччина і Словенія, 
вже обмежили застосування 
нео  нікотиноїдів через небезпеку 
впливу на бджіл. Іншим краї
нам, які збираються піти тим са
мим шляхом, було б корисно в 
майбутньому провести надій
ніші дослідження, які імітують 
природні умови достовірніше, 
ніж описані вище експерименти. 
Можливо, це буде витратніше, 
ніж те, що робиться зараз, коли 
досліди здебільшого обмежу
ються лабораторіями і спрямо
вані на виявлення смертельних 
для бджіл одноразових доз ін
сектициду. Але поява дедалі 
більшої кількості доказів непря
мої шкідливості інсектицидів 
для бджіл означає, що ці кошти 
буде витрачено не марно. 
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ДеШеВА ШИЗОТеРИКА
Шалене розповсюдження йога-
студій і даоських практик зму
шує замислитися: чи то попит 
породжує пропозицію, чи на
впаки? Щодня на електронній 
пошті чи в соцмережі – запро
шення: «При  їздить ВІН і відпо
вість на ВСІ запитання…». Далі 
– вартість дива. Дедалі більше 
знайомих підсідають на такі 
практики, не шкодуючи задля 
«просвітлен  ня» коштів на мі
сячні абонементи. (В індусів 
не прийнято платити традицій
ним гуру за багаторічні за-
нят  тя.) Стають тренерами з 
йоги вчорашні жур  налісти, з 
якими чимало колег не погоди
лися б на співавторство. Дехто 
змішує традиції, створює «сло-
в’янські» мантри. Деякі ж за
мість «про світлен  ня» отриму
ють «затемнення» свідо  мості – 
іноді в буквальному сенсі. 

У ЗВУКОІЗОЛЯЦІї
У моєму місті є вулиця, що зви
вається лискучою змією вичов
ганої бруківки між будинків із 
каріатидами, з важкими дубо
вими дверима й вікнами в дере-
в’я  них рамах. Одне завжди від
чинене влітку, за ним часто 
грали Шопена. Колись поба
чила за фортепіано чоловіка, а 
також вишукану пані, яка у свої 
80 ходила на прогулянки в еле
гантній сукні й на старомодних 
підборах. На зиму музика за
мовкала – вікно зачиняли. Чо
ловіка можна зустріти на ву
лиці самого… Життя триває: 
жінки біжать додому з торба-
 ми, підлітки лайкають фот  ки 
«Вконтакте», молодь соціалізу
ється біля бару, почувається во
лодарями життя за гроші бать
ків,  які працюють в Італії. Не
стерпно хочеться цих звуків. 
Аби впізнати моє місто.  

МІЖ СВІТІВ
Займаючись не лише журна
лістикою, а й викладанням, із 
інтересом прочитав дані між
народного досліджен  ня про 
зарплати педагогічного персо
налу вишів. України між 28 
країн не було, але, на мою 
думку, середній заробіток у на
шій системі вищої освіти не до
тягує до найменшого в пере
ліку – вірменського ($538). Та
кож цікаво було дізнатися, що 
середня зарплата, скажімо, пів-
денноафрикансь ких колег ста
новить $6531, індійських – $6070, 
нігерійських – $4629, малайзій
ських – $4628. (Усі ці показ
ники – за паритетом купівель
ної спроможності.) Навіть се
редньостатистичний викладач 
з Ефіопії отримує 1207 у. о. за 
місяць!.. Якщо вважати ці кра
їни «третім світом», то до якого 
ж тоді належить Україна? 

Дмитро 
Вовнянко

РІВНОВАГА
Якось, коли працював на за
воді, призначили мене май
стром зміни. Під час інструк
тажу, розставляючи потрібні 
акценти, начальник цеху вво
див у курс справи: «Тільки 
дивися – не давай себе 
підім’яти! Тут як себе поста
виш, так і буде!.. Головне, в 
жодному разі не давай сісти 
собі на шию!» Через пару мі
сяців, коли я вже керував 
зміною, викликали мене «на 
килим» до керівництва за 
якусь провину моїх підле
глих. Вони тоді вже вважали 
мене «своїм» і… почали ін
структаж: «Дивися тільки, не 
давай себе підім’яти! Тут 
як…». Ну і далі за текстом ке
рівництва. Складно сказати, 
хто ким керував, даючи одні 
й ті самі накази. Зрештою, і 
не потрібно. 

БОЛьОВА ТОЧКА
«Подачки» бюджетникам і пен  - 
сіонерам від влади напере
додні виборів – трюк відомий, 
ефект від нього прогнозова
ний. Інша річ – молодіжна іпо
тека. Тисячі, якщо не міль
йони, сімей живуть однією 
мрією – про власне помеш
кання, – а тому лише звістка 
про можливі кредити під неве
ликі відсотки надихає, окри
лює. На сайті Тижня (певно, 
як і на інших) будь-яка новина 
на тему іпотеки збирає веле
тенську кількість переглядів – 
не менше ніж політичні скан
дали. Обіцянками доступного 
житла влада зачепила за живе 
молодих та перспективних гро
мадян і маніпулюватиме заці
кавленими, доки буде така 
можливість. А далі – ті самі 
обіцянки за нової політичної 
кон’юнктури. 

ЗА ВЛАСНИМ 
НеБАЖАННЯМ
Знайому звільнили з роботи. 
Штат скорочували, а вона «все 
одно вагітна». Так і сказали, до 
речі. Жодних виплат чи де
кретної відпустки з перспекти
вою повернення на робоче міс-
 це. Одеське видання належить 
до провладних, і керівництво 
редакції мало б утілювати в 
життя принципи та декларації, 
які обстоює на словах. Можна 
розмірковувати нескінченно 
про те, що зроблено й нео
дмінно має бути зроблено, про 
позитивні підсумки-перспек  -
тиви, а займатись – дещо ін
шим. В Одесі влада втратила 
щонайменше одного виборця, 
лояльного… Навряд чи його 
отримала опозиція – ідеоло
гічні питання і в цьому таборі 
зазвичай мають пріоритет пе
ред людськими.  

Валерія 
Бурлакова
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