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Верховна Рада 
СРСР ухвалила нову 
редакцію Основного 
Закону (брєжнєвська 
Конституція)

Народився Вацлав 
Гавел, чеський політик 
і громадський діяч, 
драматург, дисидент, 
перший президент Чехії 
(1989–2003)

Києво-
Могилянській 
колегії 
надано статус 
академії

5 жовтня 1936 6 жовтня 1701 7 жовтня 1977 

В
игуки на кшталт «Все пропало!» від тих, хто з 
інтересом і певним замилуванням спостері-
гав за реформами в Грузії, і неприхований ци-
нізм у вустах їхніх опонентів – найтиповіша 

реакція у блогах та на Facebook на перші результати 
екзит-полів і підрахунку голосів на першожовтне-
вих виборах у Грузії. Вранці наступного дня, не че-
каючи оприлюднення остаточних підсумків, пре-
зидент Міхаіл Саакашвілі оголосив, що його партія 
переходить в опозицію, привітав переможців і ви-
словив побажання, що вони могли би спільно пра-
цювати на благо народу і держави. 

На час здачі до друку цього числа Тижня ЦВК 
Грузії порахував 97,03% бюлетенів. До парламенту 
проходять лише дві партії. За списками вперед ви-
рвалася опозиційна «Грузинська мрія» (55%). Пар-

тія влади «Єдиний національний рух» здобула 
лише 40,3%. Нинішня парламентська опозиція – 
християни-демократи на чолі з колишнім журна-
лістом Ґіорґі Тарґамадзе вибороли всього-на-
всього 2%, а за день до виборів їхня зірка – теле-
журналістка Інґа Гріголіа склала повноваження 
кандидата в депутати, закрила сторінку на 
Facebook і, як пишуть місцеві ЗМІ, пішла до одного 
з монастирів у Кахеті.

Виборча кампанія стала запереченням попу-
лярної тези про (використаю нещодавній неологізм 
Януковича) «тоталіризм» Саакашвілі. Понад де-
сять партій змагалися з «Єдиним національним ру-
хом» у цілком прозорій і конкурентній боротьбі. 
Три опозиційні телеканали відверто «мочили» пре-
зидента й уряд, поширювали у містах і селах найдо-
шкульнішу критику і відверті вигадки. І їм за це ні-
чого не було. Про друковану пресу годі й казати, по-
заяк там опозиційна присутність була тотальною. В 
уряду немає своїх газет і журналів, немає і тонн 
«джинси», якою провладні кандидати годують 
українських виборців.

Явка була невисокою, що доволі дивно, зважа-
ючи на традиційну політизованість суспільства. 
Близько 40% грузинів не скористалися виборчим 
правом. Передусім це представники середнього 
класу та молодь, яким звичніше висловлювати свою 
думку в соціальних мережах, а не через познач ку на 
бюлетені. Село голосувало активніше, найвища явка 
зафіксована в районі Сачхере, на малій батьківщині 
олігарха Іванішвілі, де він влаштував «комунізм» 
для земляків. Кілька тисяч людей вже протягом 
кількох років не платять за світло, воду, комунальні 
послуги. Та й, справді, навіщо, якщо все це оплачує 
добрий форбсівський мільярдер.

Це були майже ідеальні вибори, якщо вести 
мову про їхнє проведення й організацію. Пере-
важно позитивно ці перегони оцінили 60 тисяч (!) 
спостерігачів. Схвальними були відгуки американ-
ського Держдепу, представників Конгресу та Білого 
дому в бік грузинської демократії. Представники 

Євросоюз скасував 
візові санкції проти 
високопосадовців 
Придністров’я

    27 вересня        29 вересня   

Демократія виграла –  
Грузія програла

Уряд Франції 
узгодив проект 
бюджету, який 
передбачає 
зростання податків 
для заможних

На вулиці Варшави 
вийшли понад 70 тис. 
протестувальників. 
Демонстранти, вимагали 
скасування підвищення 
пенсійного віку 

   28 вересня   
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У Берні 
представники 
22 країн 
утворили 
Всесвітній 
поштовий союз

У Запоріжжі 
введено в 
експлуатацію 
перший 
гідроагрегат 
Дніпрогесу

Парламент 
у Загребі 
проголосив 
державність 
Хорватії; 
початок війни за 
незалежність 

8 жовтня 1991 9 жовтня 1874 10 жовтня 1932 11 жовтня 1672 
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Масові акції протесту 
в Іспанії переросли 
у сутички. 12 
постраждалих  

   30 вересня      1 жовтня      2 жовтня      3 жовтня   

У столиці Венесуели  
відбувся 200-тисячний 
мітинг опозиції проти 
Уго Чавеса, який  
очолює країну 14 років

ТНК-ВР продала 
Лисичанський НПЗ. 
За попередньою 
інформацією, 
структурам Дмитра 
Фірташа

До серпня 2014-
го – продовжені 
повноваження 
чинного Генсека  
НАТО Андерса  
Фога Расмуссена

Брюсселя та Страсбурга – так само. Європейська на-
родна партія, приміром, оприлюднила заяву, де Са-
акашвілі та його партія названі творцями «істинно 
демократичної та європейської держави». 

У мажоритарних округах соратники глави кра-
їни виступили краще, ніж за списками, втім, все 
одно програли. На територіальному рівні вибори 
засвідчили програш команди Саакашвілі у великих 
містах, зокрема в тих, де відбулись найразючіші 
зміни, – Тбілісі, Батумі, Боржомі, Сігнагі. Здава-
лося б, це можна пояснити тим, що пертурбації за-
чепили багатьох, будівництво, зміна звичного «се-
лянського» укладу виявилися для частини грома-
дян неприйнятними. 

У всіх десяти округах столиці опозиція здобула 
перемогу. Це рецидив совка. Адже коли молодий за-
ступник міністра юстиції Гіоргі Вашадзе, який вті-
лив блискучу ідею «будинків юстиції», дістає лише 
третину голосів там, де громадяни не на словах, а 
насправді відчули покращення, руки опустяться не 
в одного потенційного реформатора.

Міхаіл Саакашвілі мав неабияку підтримку у 
всіх місцях проживання національних меншин. 
Там почули не лише його численні заяви, що «для 
вірменів – я вірменин, для азербайджанців – азер-
байджанець, а для євреїв – найбільший єврей у 
світі», а й побачили величезну роботу з просування 
інтересів громадян Грузії іншого етнічного похо-
дження. Кількість студентів-азербайджанців, при-
міром, за останні роки зросла в кілька десятків ра-
зів. Водночас уперше в історії в національних шко-
лах частину предметів почали викладати грузин-
ською мовою, що дає шанс талановитій молоді по-
тім вступити до університету і зробити кар’єру.

Тож, чи «все пропало»? Оскільки між словами 
та справами політиків відстань завжди чимала, 
прогнозувати навіть найближчі події важко. Біль-
шість інституційних змін, наприклад, зниження 
податків чи схвалення Хартії свободи, за якою від-
бувалась дерадянізація державного апарату та сус-
пільного простору, захищені конституційними за-
конами. Голосів, щоб змінити все, Іванішвілі бра-
кує. Партія Саакашвілі має шанс стати ефектив-
ною опозицією, яка б могла корегувати дії парла-
ментської більшості та сформованого нею уряду 
(«Грузинська мрія» вже заявила, що жодного 
члена попереднього уряду не залишиться). Менш 
ніж за рік відбудуться президентські вибори, і тоді 
ми точно побачимо, чи припустилися грузини фа-
тальної помилки.   

Контролювати все 
Президент підписав суперечливий закон про депозитарну систему, 
який передбачає створення єдиного розрахункового центру під 
контролем Нацбанку, що забезпечуватиме кліринг (виконання бір-
жових угод) на українському фондовому ринку. Цей документ нара-
зився на різку критику учасників останнього, які на знак протесту 
проти монополізації клірингової діяльності 20 вересня припинили 
на одну годину роботу Української біржі. Основним мотивом регіона-
лів, які лобіювали закон, джерела Тижня називають фіскальний – 
прагнення обкласти більшими податками відносно високий оборот 
фондовиків і позбавити «чужий» бізнес інструментів фондового 
ринку для ухиляння від їх сплати. Насправді український ринок пе-
ребуває сьогодні в стані, близькому до агонії, переважно внаслідок 
відсутності адекватної державної політики щодо його розвитку. Зна-
чною мірою через контроль над найбільшими українськими біржами 
та інвестиційними банками вітчизняний фондовий ринок уже фак-
тично контролюють росіяни, проте інтерес останніх до нього так 
само низький через його недорозвиненість. Після набрання чинності 
законом про депозитарну систему український фондовий ринок може 
остаточно маргіналізуватися. 

Догодити олігархам
Міністр економічного розвитку і торгівлі Пет ро 
Порошенко та інші представники уряду Аза-
рова продовжують відстоювати право Києва на 
перегляд умов членства у СОТ. Ідеться про та-
рифи на 371 товарну позицію загальною сумою 
понад $4,5 млрд. Як і очікували, відповідь за-
хідних партнерів не забарилася: офіційний 
представник Світової організації торгівлі, ке-
рівник інформаційного департаменту Кіт Рок-
велл зазначив, що реакція на ці вимоги була 
«дуже швидкою і вкрай негативною». У СОТ ви-
словили подив такому масштабному перегляду 
норм. Так само негативною була реакція ЄС та 
США, які фактично звинуватили Україну в протекціонізмі.
Насправді, перегляд імпортних мит може затягнутися на роки, і саме 
такий результат повинен задовольнити Мінекономрозвитку, що опи-
нилося під потужним пресингом лобістів – вітчизняних автомагнатів 
та Федерації роботодавців України, вага якої неймовірно зросла, від-
коли її очолив олігарх Дмитро Фірташ. Для перегляду умов членства 
України в СОТ при Міністерстві економіки створили спеціальну ро-
бочу групу. Чиновники Мінеконрозвитку, з урахуванням рекоменда-
цій робочої групи, «зібрали докупи» побажання олігархів й направили 
їх у вигляді листа до СОТ. 

Народився Пилип 
Орлик, гетьман України 
(1710–1742), автор «Пакту 
й Конституції прав і 
вольностей  
Війська Запорозького»
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ВІКТОР ЯНУКОВич
знає феню
Віталій Кличко зізна-
вся, що свого часу 
Янукович намагався 
завербувати його до 
себе, при цьому пе-
реконував «на блат-
ному жаргоні».

ОЛеКСІй ПЛОТНІКОВ
хам 
Депутат-регіонал у 
відповідь на заува-
ження ведучого (гро-
мадянина Білорусі) 
перейшов на особис-
тості: «Чому ви чіпа-
єте парламент моєї 
країни?»

«Непомітні» порушення 
В оприлюдненому громадською організацією «ОПОРА» рейтингу 
передвиборчих порушень найпоширенішими визнано 
адміністративний тиск і підкуп електорату. Найчастіше чиновники 
втручаються у виборчий процес на Дніпропетровщині, Київщині 
та Тернопільщині. «Найщедріші» кандидати, що роздають різні 
подарунки людям, на Одещині, Київщині та Хмельниччині. 
«ОПОРА» також констатує, що абсолютна більшість порушень 
залишається поза увагою правоохоронних органів і ЦВК, 
тож незаконні заходи політичної боротьби де-факто безкарні 
й, імовірно, є ефективним засобом агітації.

За даними ГО «ОПОРА» 

и 

А» 

Застосування 
адмінресурсу

Підкуп 
виборців

Перешкоджання 
політичній
діяльності

Нечесна агітація Використання 
силового 
ресурсу

Тиск 
на ЗМІ

179 126 123 
77

12
9

Кількість випадків порушень, зафіксованих у вересні 2012-го

$1,4 млрд
стільки грошей збирається позичити «На-
фтогаз України» на придбання ще двох 
бурових установок. Тим часом у Латвії три-
ває розслідування щодо купівлі-продажу 
двох по передніх «вишок Бойка»

€1,45 млрд
таку компенсацію за завищені ціни на 
російський газ хоче відсудити Литва у 
Газпрому 

4 млрд грн
хочуть компенсувати регіонали «своїм» 
підприємствам витрати на газ. За слова-
ми Арсенія Яценюка, вже розроблені від-
повідні законопроекти

ФейС-КОНТРОЛЬ МАйже СеРйОЗНО

ЮЛІЯ ТиМОшеНКО
закликає
Вперше за майже рік їй вдало-
ся зі скандалом записа-
ти відеозвернення, 
у якому вона закли-
кала українців по-
встати проти «ма-
фії і криміналу на 
чолі з Янукови-
чем».

СеРГІй НАРишКІН
вчинив демарш 
Спікер Держдуми РФ 
відмовився від учас-
ті в сесії ПАРЄ на 
знак протесту про-
ти проекту жорсткої 
резолюції Асамб-
леї щодо ситуації 
в Росії.

МиКОЛА АЗАРОВ 
і далі живе у  
своїй реальності 
Прем’єр дорікає те-
левізійникам, що 
вони, мовляв, де-
монструють суціль-
ний негатив у той 
час, як «країна 
будується». 
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КОРОТКО ПРО ДУМКУ МІжНАРОДНиХ СПОСТеРІГАчІВ 
щОДО ВиБОРІВ

Коли реальність  
не надихає

Європа закликає грати чесно
Європейська мережа організацій зі спостере-
ження за виборами (ENEMO) зазначає, що 
електоральній кампанії в Україні притаман-
ні нерівний доступ учасників до ЗМІ, викорис-
тання адмінресурсу провладними кандидата-
ми та масова купівля голосів. Крім того, триво-
гу європейців викликали принципи формуван-
ня окружних і дільничних комісій, у більшос-
ті випадків заповнених представниками мар-
гінальних партій. Спостерігачі поділяють підо-
зри вітчизняних експертів стосовно того, що на-
справді більшість таких членів виборчкомів є 
висуванцями партії влади (див. Тиждень, № 
35/2012). Водночас в ENEMO схвалюють змі-
ни, що обмежують можливість масового звезен-
ня виборців з інших регіонів для голосування на 
окрузі «правильного» кандидата. 

З Америки «покращення»  
не видно
Національний демократичний інститут США, 
чиї співробітники моніторять ситуацію в Укра-
їні разом із колегами з місії ОБСЄ і вже згада-
ної ENEMO, у своєму звіті також зазначив, що 
партії та кандидати не мають рівного доступу 
до ЗМІ, а висуванці від влади широко засто-
совують адмінресурс. У підсумку, побоюють-
ся американські спостерігачі, нинішня парла-
ментська кампанія може виявитися ще більш 
нечесною, ніж місцеві вибори 2010 року, котрі 
вони називають «сумнівними» з погляду демо-
кратичності.
Про «широкомасштабний» підкуп виборців та 
адмінресурс ідеться і в оприлюдненому 3 жов-
тня проміжному звіті Канадської місії спостері-
гачів. За словами голови місії Анни Шептур, її 
колеги вже зафіксували понад 30 випадків по-
рушень прав людини.

У росіян – очікувано окрема  
думка
Натомість спостерігачі від організації CIS-
EMO (ця англійська абревіатура означає в пе-
рекладі «Організація зі спостереження за ви-
борами Співдружності Незалежних Держав» 
(Commonwealth of the Independent States – 
Election Monitoring Organization), заснованої 
2003 року в Москві, критикують не вибори, а 
власних колег із Європи й Америки. «Украй 
дивно чути, як декотрі колеги-спостерігачі, ли-
шень приїхавши до країни й не ознайомив-
шись як слід із її соціально-політичними ре-
аліями, уже піддають сумніву підсумки вибо-
рів, котрі відбудуться 28 жовтня», – заявив 
голова CIS-EMO Алєксандр Кочєтков. У звіті 
його організації сказано, що про конфлікт між 
авторитарною владою та демократичною опо-
зицією на цих виборах не йдеться: мовляв, уся 
«міжпартійна боротьба в Україні є боротьбою 
фінансово-промислових груп олігархії за доступ 
до важелів державної влади».

3,5 млн одиниць  
зброї
у таку кількість оцінюють в Україн-
ській асоціації власників зброї обся-
ги нелегального арсеналу в країні 

25,5 млн безробітних 
зареєстровано в Євросоюзі. У зоні 
євро безробіття сягає 11,4%, зага-
лом по ЄС – 10,5%. Дані МОП
 

П
оліттехнологам ПР важко віднайти натуру для зобра-
ження своєї міфічної країни, що постає з «помаранчевих 
руїн» і крокує через стабільність у світле майбутнє. Не за-
вжди вдається навіть за чималого виборчого бюджету зна-

йти усміхнені обличчя співвітчизників. От і доводиться шукати 
моделей для агітації по всьому світу. Фотографія щасливої ро-
дини з білборда «Від стабільності – до добробуту!» до болю нага-
дує аналогічне зображення з американського фотобанку 

Shutterstock, яке обійшлося партійній 
скарбниці, коли вірити розцінкам, зазна-
ченим в інтернеті, у $100.

Штаби нижчого рангу шукають на-
тхнення ближче – в сусідній Росії. Терно-
пільські регіонали розповсюджують лис-
тівки, в яких порівнюють на свою користь 
стан української армії за помаранчевих і 
нині. Та коли пильніше придивитися до 
зображень на їхній агітці, постає питання: 
а про яке військо взагалі йдеться? Адже 
вишикувані підтягнуті солдатики на «по-
зитивній» частині листівки вбрані в одно-
строї, яких ніколи не було в українських 
Збройних cилах – це російський камуфляж 
зразка 1993 року. Оскільки фотографії не-
великі, а масштаб агітації обмежується за-
хідною областю, то тут на натуру, вочевидь, 
вирішили не витрачатися взагалі, а просто 

«позичили» солдатиків РФ десь із інтернету. Українська «пакра-
щена» дійсність, схоже, на надихає і самої правлячої партії.
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НА ПІВДеННОМУ  
СХОДІ НеМАЄ УМОВ ДЛЯ 
РеАЛЬНОї КОНКУРеНЦІї 
МАжОРиТАРНиКІВ

Автор: 
Андрій Скумін

Ахіллесова п’ята 
опозиції
Вибори в мажоритарних округах завжди забезпечували додаткові 
мандати владі. Проте цього разу поразка опозиції в них може 
виявитися невиправдано великою, якщо за час, що лишився, вона 
не спроможеться об’єднати зусилля

Ц
ьогорічні вибо  ри по ма-
жоритарних округах вра-
жають відсутністю полі-
тичної конкуренції та ре-

ального вибору в низці регіо-
нів Південного Сходу. Така без-
альтернативність пояснюється 
кількома чинниками. Переду-
сім це адміністративний ре-
сурс: починаючи від бездіяль-
ності правоохоронних органів, 
коли депутати від партії влади 
масово підкуповують виборців, 
і закінчуючи кримінальними 
справами проти кандидатів у 
народні депутати, якщо вони є 
реальною альтернативою вису-
ванцям ПР. Важливим факто-
ром, особливо на Донбасі, є те, 
що більшість висуванців від 
Партії регіонів – власники або 
керівники потужних, часто міс-
тоутворюючих підприємств (у 
Донецькій та Луганській об-
ласті – двоє з трьох, в Криму – 
кожен третій). Зрештою, попри 
розчарування попередніми ро-
ками правління, на Донбасі та в 
Криму партію влади і далі під-
тримують більш як половина 
виборців, що фактично гаран-
тує її висуванцям за активізації 
адмінресурсу та потужних фі-
нансових вливань здобуття пе-
ремоги в одномандатних окру-
гах відповідних регіонів. Ви-
нятків не можна категорично 
виключати, але їхня ймовір-
ність, як засвідчує аналіз 
Тижня, є мінімальною. Зага-
лом на Донбасі та в Криму (АРК 
і Севастополь) ПР має великі 
шанси здобути всі 44 мандати.

ВТРАчеНІ МОжЛиВОСТІ
У решті регіонів Південно-
Східної України, де підтримка 
ПР не значно переважає сукуп-
ний результат опозиційних сил, 
шанси останніх на перемогу та-
кож мінімальні, оскільки впли-
вові місцеві фігури із суттєвим 
фінансовим ресурсом побою-
ються пов’язувати свою полі-
тичну кар’єру з опозиційними 
силами, що провокує підвище-
ний інтерес податкової, МВС і 
прокуратури. У результаті до 
когорти регіонів, де можуть пе-
ремогти кандидати від Партії 
регіонів, на цих виборах мо-
жуть приєднатися і Дніпропе-
тровська, Харківська та Одеська 
області. В усіх 17 округах Дні-
пропетровщини потенційними 
переможцями є офіційні вису-
ванці ПР або в крайньому разі 
самовисуванці, тісно пов’я зані з 

нею. Із 14 округів Харківщини в 
13 також найбільші шанси ма-
ють біло-сині. Винятком може 
стати лише № 170 – тут реальні 
шанси на перемогу має висува-
нець сателітної регіоналам 
КПУ Алла Александровська. За 
рахунок кількох одеських окру-
гів партія влади планує розра-
хуватися з представниками 
«нерегіональних» середовищ, 
які виявили свого часу лояль-
ність. Приміром, потенційний 
переможець виборів у 133-му 
окрузі – Ігор Марков, лідер 

проросійської партії «Родіна»; у 
140-му високі шанси на пере-
могу в нинішньої тушки Да-
вида Жванії; 134-й влада від-
дала литвинівцю Сергію Гри-
невецькому. Деякі кандидати в 
депутати від опозиції на Оде-
щині ведуть цікаві й креативні 
кампанії (зокрема, Костянтин 
Усов від Об’єднаної опозиції (ОО), 
Сергій Дубенко від УДАРу), але 
мають сумнівні перспективи. 

Найопозиційнішою серед 
південних областей традиційно 
вважається Херсонська, де рі-
вень підтримки партій – опо-
нентів ПР у виборчих кампа-
ніях 2004, 2006, 2007, 2010 ро-
ків сягав 35–40%. На виборах 
2012-го тенденція змагальності 
кандидатів у депутати тут збе-
рігається. Два округи на Хер-
сонщині – 186 (Цюрупинський) 
і 185 (Каховський) – мають ре-
альні шанси здобути кому-
ністка Катерина Самойлик та 
один зі старих соціалістів Ста-
ніслав Ніколаєнко. А ось 183-й – 
Андрій Путілов від УДАРу. Він 
організував успішну кампанію 
на муніципальних виборах 
2010-го, попри безпрецедент-
ний тиск адмінресурсу в особі 
міського голови Володимира 
Сальдо (ПР), був одним із ре-
альних претендентів на крісло 
міського голови і провів свою 
фракцію до міськради. Путілов 
– приклад стійкого до тиску 
кандидата-бізнесмена, який у 
2010–2011 роках, коли влада 
«вбивала» його бізнес, все ж не 
капітулював перед ПР. 

У Запорізькій області ре-
альним кандидатам від опози-
ції не позаздриш. Так, у 82-му 
виборчому окрузі лідером пе-
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регонів став висуванець від 
УДАРу Вадим Кривохатько. 
Але чи «доживе» він у статусі 
кандидата в депутати до дня 
виборів? Проти нього відкрили 
кримінальну справу «за фак-
том порушення правил без-
пеки на підприємстві «Криво-
хатько В.В.» при проведенні 
робіт підвищеної небезпеки, 
що привело до травмування 
працівника господарства». У 
перекладі людською мовою це 
означає, що три роки тому чо-
ловік упав із даху під час ви-
конання робіт; господарство 
оплатило його лікування, у са-
мого постраждалого жодних 
претензій до Кривохатька не-
має, але подія стала формаль-
ним приводом того, щоб ро-

боту штабу кандидата в депу-
тати від УДАРу паралізували 
правоохоронні органи. А 21 ве-
ресня цього року прокуратура 
оголосила його в розшук. 

Шанс виграти мажоритар-
ний округ у Південній Україні 
опозиція має в Миколаєві. У 
129-му виборчому окрузі і вла-
 да, і опозиційні партії виставили 
достатньо слаб  ких кандидатів. 
Водно  час дуже високий рівень 
підтримки тут у самовису-
ванця Олександра Жолобець-
кого, який є членом фракції 
«Фронту змін» у Миколаївській 
міськраді. Якщо представники 
опозиції (ВО «Бать  ків щина» та 
УДАРу) домовляться про зняття 
своїх кандидатів на його ко-
ристь, останній має шанси пе-

ремогти висуванця ПР Ми-
колу Жука. Але знову ж таки за 
умови, що його не спіткає доля 
Кривохатька. 

ВеЛиКА КАПІТУЛЯЦІЯ
У Центральній Україні і рівень 
протестних настроїв дуже ви-
сокий, і кандидати від влади 
значно слабші. Проте опози-
ція, фактично визнавши чомусь 
пораз  ку ще до бою, виставила 
тут переважно дуже слабких, 
часто маловпізнаваних людей. 

У Кіровоградській області 
лише про один із п’яти мажори-
тарних округів можна говорити 
як про такий, що може діста-
тися опозиції. Щоправда, цей 
мандат отримає Андрій Таба-
лов, представник місцевого ве-
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ликого бізнесу. Наскільки він 
виявиться стійким до «мотива-
торів» стати тушкою – питання 
відкрите. Ще два округи – 
100-й і 103-й – опозиція може 
спробувати здобути, якщо таки 
досягне домовленостей про 
зняття менш рейтингових кан-
дидатів, які відтягнуть голоси 
протестного електорату. На 
Черкащині, де йдуть такі оді-
озні фігури, як Богдан Губ-
ський, Антон Яценко (екс-бюті-
вці), заступник голови ОДА 
Олексій Головко, за нашими 
оцінками, реально претенду-
вати на перемогу опозиція може 
лише в № 194, де балотується 
представник «Батьківщини» 
Мико  ла Булатецький. На Пол-
тавщині з восьми округів один 
також майже гарантовано діс-
танеться опозиційному канди-
датові – представнику УДАРу 
Тарасові Кутовому. Ще по трьох 
шанси опозиції можна оціню-
вати як обнадійливі. Так, у  
144-му окрузі успішну кампа-
нію веде висуванець УДАРу 
Сергій Каплін. Незважаючи на 
сильного суперника – екс-бю -
тівця Андрія Маяковського, Ка-
плін «дихає в спину» останньо-
 му: якщо опозиційні сили зні-
муть своїх кандидатів на його 
користь, то він має непогані 
перспективи. Реальні шанси на 
перемогу і в представників опо-
зиції в 145-му і 149-му окру-
гах, де балотуються висуванці 
об’єднаних. Проте половину 
мандатів у полтавських округах  
можуть отримати регіонали та 
потенційні тушки.

Із п’яти округів у Чернігів-
ській області немає жодного, де 
опозиційний кандидат має од-
нозначні шанси пройти до ВР. 
Можна говорити про три з 
п’яти, де опозиція потенційно 
може поборотися за перемогу у 
випадку, якщо таки дійде згоди 
щодо підтримки єдиного кан-
дидата. На Сумщині з шести 
мажоритарних округів майже 
всі можуть відійти кандидатам 
від влади. Хороші перспективи, 
у випадку якщо всі опозиційні 
сили на останньому етапі кам-
панії об’єд нають свої зусилля, 
лише в Олега Медуниці, який 
балотується за 157-м округом. 
Як свідчать соціологічні дослі-
дження, в останнього сьогодні 
рейтинг на 4–5% вищий, ніж у 
Єпіфанова, але рейтинг і ре-
зультати голосування в умовах 

підконтрольності виборчих ко-
місій ПР – поняття часто не то-
тожні. У 158-му окрузі реаль-
ним претендентом на перемогу 
є самовисуванець Олександр 
Волков, колишній «директор» 
Верховної Ради. Скандал у ЗМІ 
завадив йому балотуватися від 
опозиції, але об’єднані не 
вистави  ли в 158-му окрузі свого 
кандидата, що означає його па-
сивну підтримку. 

Розчаруванням прихильни-
ків опозиції мо  же стати голосу-
вання в Києві та області. Якщо 
зважити, що рівень підтримки 
Партії регіонів та її сателітів у 
столиці – в межах 25–26%, в об-
ласті – в межах 20–21%, то про-
гноз щодо потенційних мажо-
ритарних округів діаметрально 
протилежний. За нашими під-
рахунками, максимум мандатів 
на Київщині, на які може роз-
раховувати опозиція, – три  
(97, 98, 93-й) округи з дев’яти. 
Та й то лише у випадку, якщо 
ОО та УДАР залишать у бюле-
тені одного узгодженого канди-
дата. У столиці з десяти окру-
гів, у п’яти – реальні фаворити 
виборів, які здебільшого є при-
хованими представниками пар -
тії влади (зазвичай це «самови-
суванці» з дуже потужним фі-
нансовим ресурсом): Ігор Ли-
сов, Валерій Борисов, Олесь До-
вгий, Галина Герега, Віктор Пи-
липишин. 

На Житомирщині за умови 
досягнення домовленостей про 
зняття менш рейтингових кан-
дидатів половину з шести мо-
жуть здобути опозиціонери. Так, 
добрі шанси на перемогу в 62-му 
окрузі у висуванця «Батьків-
щини» Геннадія Зубка (зараз 
його рейтинг удвічі вищий, ніж у 
біло-синього голови ОДА Сергія 
Рижука); у Коростенському ви-
борчому окрузі (№ 64), якщо 
об’єднати зусилля УДАРу й ОО, 
може перемогти Андрій Озер-
чук. Складний Бердичівський 
(63) округ – тут балотуються Ва-
лентина Семенюк-Самсоненко 
(Соцпартія), Святослав Піс -
кун (ПР) і ще два-три кандидати, 
які ведуть активну кампанію. 
Але знову ж таки, якщо опози-
ційні партії знімуть своїх канди-
датів на користь Павла Жебрів-
ського, мандат 64-го округу 
може бути виборений у регіона-
лів. Щодо інших округів Жито-
мирщини, то, на жаль, шансів в 
опозиції тут дуже мало. Попри 

активну і грамотну кампанію 
свободівця Сидора Кізіна, він, 
імовірно, не встигне набрати 
більшість підтримки в 67-му 
окрузі, де все ще дуже сильні по-
зиції литвинівця Віктора Розва-
довського (за соцзамірами, роз-
рив між Розвадовським і Кізіним 
– близько 10–12%). Складною 
для опозиції, особливо в умовах 
відсутності погодженого канди-
дата, буде кампанія в  65-му і 66-
му округах, які є вотчиною Воло-
димира Литвина та його спо-
движника Миколи Рудченка.

На Вінниччині домінують 
родини Калетніків і Порошен-
ків, які фактично почали бо-
ротьбу навіть між собою. Так, 
Петро Порошенко веде своїх 
кандидатів по 11-му (Олександр 
Домбровський) і 17-му (Гри-
горій Заболотний) виборчих 
окру   гах, сам балотується по 12-
му. До недавнього часу по 17-му 
округу йшов батько Петра По-
рошенка Олексій. Але, воче-
видь, сьогодні слово сім’ї Ка-
летніків на Банковій важить 

більше – Порошен  ко-старший 
фактично зійшов із виборчої 
дистанції, таким чином відчи-
нивши двері в парламент для 
Оксани Калетнік, племінниці 
Григорія Калетніка (бать  ко го-
лови Держмитслу жби). Крім 
того, в окрузі № 15 балотується 
керівник вінницьких регіона-
лів і голова Вінницької ОДА 
Микола Джига; шанси для опо-
зиційних кандидатів там та-
кож невисокі. Найкращі мож-
ливості вони мають у 13-му, де 
балотується Микола Катерин-
чук. 

На Хмельниччині є реальна 
загроза, що із семи округів ви-
суванці від опозиційних партій 
не отримають жодного. 

Аналізуючи перспективи 
опозиції в мажоритарних окру-
гах Центральної України, ми не 
пропонуємо їй опустити руки за 
місяць до виборів. Потрібно про-
довжувати боротьбу за кожен го-
лос і кожен округ. Але ухвалення 
виборчого зако  ну, добір канди-
датів та відсутність домовленос-
тей про узгодження єдиного ви-

БеЗ УЗГОДжеННЯ ЄДиНиХ 
КАНДиДАТІВ ОПОЗиЦІЯ 
ПРОГРАЄ АБСОЛЮТНУ 
БІЛЬшІСТЬ ОКРУГІВ У ЦеНТРІ 
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суванця різко, а в низці випадків 
фатально знизили шанси на пе-
ремогу в Центрі. 

ГРА НА чУжОМУ ПОЛІ
За результатами парламент-
ських виборів 2007 року під-
тримка Партії регіонів та її са-
телітів (КПУ і НП Литвина) на 
Заході України коливалася 
між 5–6% на Галичині, в 
межах 14–19% на Волині, до 
22–27% на Буковині та Закар-
патті. При цьому в останніх 
двох значно вищий її рівень 
чітко корелював із часткою ет-
нічних меншин (угорців, ру-
мунів, молдаван та росіян), 
які становлять тут близько 
чверті населення. Однак уже 
місцеві вибори 2010 року до-
вели, що режим Януковича 
здатен на масштабне спотво-
рення електоральних настро-
 їв, що й забезпечило партії вла-
 ди більшість в облрадах За-
карпаття та Буковини за допо-

могою проведення «незалеж-
них» кандидатів по мажори-
тарці та «тушкування» час-
тини з тих, хто був обраний 
від опозиційних сил. 

На жаль, тенденції, що спо-
стерігаються під час поточної 
передвиборчої кампанії, свід-
чать про реальність загрози по-
ширення цього «досвіду» на всі 
західні регіони України. Коли 
опозиційні сили не спромо-
жуться зняти менш рейтинго-
вих кандидатів на користь 
більш прохідних, є високий ри-
зик, що вони програють майже 
всі мажоритарні округи на Бу-
ковині та Закарпатті, до поло-
вини на Волині та принаймні 
третину на Галичині на кори-
сть переважно прихованих ви-
суванців від влади, охарактери-
зованих на скандально відомих 
плівках Забзалюка як «раби» 
(див. Тиждень № 11/2012).

Тактика різна. На Закар-
патті, схоже, влада сприяє 

«Єдиному центру» Віктора Ба-
логи. На Буковині вона в особі 
голови ОДА Михайла Папієва 
веде відверту й агресивну кам-
панію за висуванців від Партії 
регіонів, не розмінюючись на 
тушок. А ось на Галичині та Во-
лині практикує формально не-
залежних прихованих канди-
датів, натомість абсолютна 
більшість її офіційних висуван-
ців мають рейтинг у межах со-
ціологічної похибки і майже не 
ведуть виборчої кампанії. Ви-
няток становлять хіба що Ми-
хайло Янковський, заступник 
голови Львівської ОДА (121-й 
округ) і Данило Корилкевич 
(154-й). Але таких випадків не-
багато. 

ПЛАЦДАРМи ВЛАДи
На Закарпатті «Єдиний центр» 
має всі шанси  встановити ре-
корд родинності на виборах.  
У чотирьох із шести округів тут 
балотуються троє братів Балог 

Сумська

АР Крим
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Чернівецька

КиївськаЛьвівська
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6,32

21,62

24,62

20,65

26,99

15,49
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15,69

15,04

4,19

22,41
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14,05

16,79

19,76

2,95

12,55

13,04

20,72

«Развєсті как котят»

Масштабне застосування адміністративного 
ресурсу, монопольний контроль над ЗМІ та 
прорахунки опозиц� дають змогу провладним 
кандидатам у мажоритарних округах здобути 
перемогу навіть у тих регіонах, де їхні політсили 
ніколи не мали підтримки більшості громадян.
Аналіз Тижня свідчить, що станом на початок 
жовтня шанси потрапити до парламенту за 
мажоритаркою (загалом 225 місць) мають 60 
кандидатів від опозиц� (визначення кількості 
округів, у яких за нинішньої ситуац� перемогу 
мають здобути провладні або опозиційні 
висуванці, проведено за результатами свіжих соціологічних опитувань, 
експертних оцінок, власного аналізу). Очікувані домовленості між опозицією за 
окремими округами дали підстави для обережного поліпшення попередньої 
оцінки Тижня у №38/2012. Втім, за умови продовження переговорів 
«Батьківщини», «УДАРу» та «Свободи» про узгодження прохідних кандидатів, 
активізац� кампан� напередодні виборів та успішної координац� зусиль щодо 
захисту їхнього результату кількість опозиціоненрів-мажоритарників може 
суттєво зрости.

Всього

мали підтримку більшості

мали незначну перевагу 

не мали підтримки серед більшості населення

не мають підтримки

Рівень підтримки ПР та 	 сателітів в різних 
регіонах

Підтримка ПР та 	 сателітів (КПУ та литвинівців) 
на виборах 2007 року по регіонах (за данними ЦВК) 

Кількість прохідних 
кандидатів від Парт� регіонів
та � сателітів 

Кількість прохідних кандидатів 
від опозиц� 

165

60

24,81
15,69

Партія регіонів, %Разом із
сателітами, %

27,53

Івано-
Франківська

Закарпатська

5,25

4,19

Хмельницька
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(у 69-му сам Віктор, 71-му – 
Павло, 73-му – Іван), а в 72-му – 
їхній двоюрідний брат Василь 
Петьовка. Реальна загроза їм, 
схоже, може бути лише в 73-му, 
«угорському», окрузі, де конку-
рентами є Іван Бушко, заступ-
ник голови ОДА, та представ-
ник впливової угорської мен-
шини Микола Ковач, а також у 
71-му, де з Павлом змагається 
висуванець від ПР із потужним 
фінансовим ресурсом Степан 
Деркач. «Мукачівська квадри-
 га» обминула лише Ужгород і 
Свалявський округ. 

Наразі 70-й (Свалявський) 
округ фактично єдиний, де не-
заперечну перемогу може здо-
бути представник ОО Олек-
сандр Кеменяш. Опозиція мо-
гла б розраховувати на більше 
представництво в парламенті, 
якби від неї йшли авторитет-
ніші особи. Приміром, по 
Ужгороду від об’єднаних бало-
тується кадровий партієць, ко-
лишній випускник Вищої ком-
сомольської школи, а нині за-
ступник голови обласної 
«Батьківщи  ни» Андрій Сер-
байло. Водночас по цьому ж 
округу самовисуванцем прохо-
дить у минулому один із ре-
альних претендентів на місь-
кого голову Ужгорода Павло 
Чучка, який за підтримки ОО 
міг би стати реальним претен-
дентом на перемогу.   

На Буковині як про реально 
прохідного кандидата від опо-
зиційних сил можна говорити 
лише про Миколу Федорука, 
колишнього багаторічного місь -
кого голову Чернівців, відстав-
леного провладною більшістю 
міськради, який балотується в 
місті, де був обраний мером. 
Проте у випадку проходження 
до парламенту є дуже великий 
ризик того, що він виявиться 
потенційною тушкою, адже 
2004 року працював на пере-
могу Януковича як кандидата 
в президенти. Суттєво посту-
пається йому Галина Марараш 
від УДАРу, але її політична іс-
торія значно чистіша від істо-
рії Федорука. Натомість опози-
ція ризикує втратити 202-й 
округ, де традиційно перема-
гали опозиційні кандидати. 
Можливо, це стало причиною 
ризикованої безпечності – ви-
ставлено сумнівних з погляду 
шансів на перемогу кандида-
тів. Наприклад, погодженим 

кандидатом від «Свободи» та 
ОО є «фронтовик» Олександр 
Фищук, колишній податківець, 
не надто популярний поміж 
місцевих мешканців. За цих 
обставин різко зростають 
шан си владного висуванця 
Михайла Бауера (який довгий 
час очолює обласний відділ 
освіти і є братом екс-голови 
ОДА) з допомогою адмінре-
сурсу та завдяки зміні конфі-
гурації округу (до якого цього 
разу «прирізали» успішніший 
для ПР Сторожинецький ра-
йон). Єдиний спосіб врятувати 
ситуацію – терміново домов-
лятися об’єднаній опозиції з 
УДАРом; у такому разі єдиний 
кандидат зможе на 7–8% на-
брати більше від ставленика 
регіоналів.

У 204-му окрузі (який має 
славу «червоного поясу») в опо-
зиції шанси менші – від влади 
йде Артем Семенюк, 29-річний 
пасинок голови ОДА Михайла 
Папієва, для перемоги якого, 
ймовірно, на повну потужність 
буде задіяно весь можливий ад-
мінресурс. Тут також балоту-
ється перший космонавт, ло-
яльний до влади Леонід Каде-
нюк, у якого зараз найвищий 
рейтинг в окрузі. У 203-му, де 
основна частина виборців – ру-
муни і молдовани, погодже-
ним кандидатом із об’єднаною 
опозицією є висуванець «Сво-
боди», що фактично унемож-
ливлює його перемогу. Тим 
більше що опозиційно нала-
штовані представники мен-
шин прихильніші до вису-
ванця УДАРу етнічного румуна 
Григорія Тіміша.  

РОЗДІЛЯй І йДи В 
ПАРЛАМеНТ
Попри те що «УПА зародилася 
на Волині», цей край сьогодні 
демонструє дуже високі ризики 
потрапляння до парламенту 
потенційних тушок регіоналів. 
Скажімо, у Волинській області 
для опозиції можуть виявитися 
втраченими 22-й і 23-й округи, 
де йдуть Ігор Палиця, мене-
джер Ігоря Коломойського, та 
Ігор Єремєєв, який спонсорував 
Володимира Литвина. У 19-му 
шанси вибороти депутатський 
мандат є в підприємця Сергія 
Мартинюка; щоправда, його 
політичну орієнтацію у ВР сьо-
годні прогнозувати майже не-
можливо. У 21-му окрузі пере-

мога висуванця ОО Ігоря Гузя, 
який успішно веде кампанію, 
також не є певною з огляду на 
потужний адміністративний 
ресурс у його опонента – голови 
Ковельської РДА Івана Смітюха 
(брата нинішнього депутата від 
ПР) та фінансовий – у креатури 
згаданого вище Єремєєва Сте-
пана Івахіва. Лише у 20-му 
окрузі для опозиціонерів пере-
мога більш-менш реальна – тут 
має місце конкуренція між 
представниками «Свободи» Єв-
геном Мельником та УДАРу 
Олександром Киричуком.

У Рівненській області, схоже, 
переможцями стануть не менш 
як дві потенційні тушки. Так, у 
сарненському 156-му окрузі має 
високі шанси на проходження до 
парламенту чинний нардеп-
литви нівець Микола Шершун. У 
дубенському – Данило Корилке-
вич, голова Дубенської РДА. В 
останньому – слабкий висува-
нець від об’єднаної опозиції 
плюс розпорошені голоси між 
патріотичними кандидатами. 

ВСьО БУДЄТ 
ДОНБАС. 
Адміністра-
тивні важелі 
для перемоги 
провладних 
кандидатів 
буковинський 
очільник 
Папієв 
застосовує не 
менш активно, 
ніж його 
донецький 
колега
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Проблема розтягування голосів 
опозиції актуальна і в 153-му 
окрузі Рівненщини. Тут балоту-
ється від УНП відомий україн-
ський політик Іван Заєць, від 
УНА – командир УНСО в Чечні 
Олександр Музичко, від ОО – 
Юрій Вознюк, також іде зять 
Ющенка Олексій Хахльов. Увесь 
цей феєрверк прізвищ в одному 
окрузі дає дуже добрі шанси для 
Анатолія Юхименка, першого 
заступника голови Рівненської 
ОДА, який може вміло розпоря-
дитися своїм адміністративним 
ресурсом. 

ЗАГРОЗА РОЗ’ЄДНАНОСТІ
На Галичині є кілька округів, 
де опозиційні кандидати кон-
курують між собою, не залиша-
ючи шансів для «третіх за-
йвих». Насамперед йдеться про 
Тернопільщину. Так, у 83-му ВО 
в Івано-Франківську фаворита-
 ми є тамтешній міський очіль-
ник Віктор Анушкевичус і го-
лова Івано-Франківської обл-
ради Олександр Сич. У Терно-

полі конкурують представник 
УДАРу Віталій Максимов і го-
лова облради Олексій Кайда 
(від «Свободи»). І знову ж таки 
партія влади не має тут жодних 
шансів. У Львові в 115-му окрузі 
основна конкуренція між уда-
рівцем Дмитром Добродомовим 
і представником ОО Михайлом 
Хмілем. Соціологічна служба 
«Рейтинг» фіксує фактично од-
наковий рівень підтримки. Їх-
ній найближчий конкурент – 
самовисуванець і, як дехто вва-
жає, потенційна тушка Роман 
Федишин – має у кілька разів 
нижчий рейтинг. 

Серед львівських округів є 
кілька, як правило, зарезерво-
ваних за ВО «Свобода», у яких 
не буде змагань з боку владних 
партій і в яких перемога опози-
ційних кандидатів однозначна. 
Сюди, зокрема, треба зараху-
вати 116-й, де погодженим кан-
дидатом від об’єднаних і «Сво-
боди» є Ірина Фаріон. Така сама 
ситуація по Бродах, де балоту-
ється Ірина Сех (теж від «Сво-
боди»), схожі перспективи на 
виборчому окрузі, де участь у 
перегонах бере молодший брат 
Олега Тягнибока. Ще один 
Львівський округ (№ 117) впев-
нено завойовує висуванець ОО 
Іван Васюник. За опитуваннями 
«Рейтингу», сьогодні він наби-
рає близько 30% голосів, Тарас 
Стецьків і висуванець УДАРу 
Оксана Юринець – по 15%. 

Однак список мажоритар-
ників від опозиції і на Заході 
включає низку нікому не відо-
мих кандидатів, що відкриває 
шлях у парламент провладним  
самовисуванцям. Наведемо 

кіль ка прикладів. У Тисмениць-
кому 84-му виборчому окрузі 
на Івано-Фран ківщині, зважа-
ючи на електоральні настрої 
(майже 35% підтримки, згідно з 
місцевими соцдослідженнями), 
найбіль ші шанси перемогти в 
представника об’єднаних. Але 
вони виставили в окрузі слаб-
кого кандидата Володимира 

Купчака, рейтинг якого на сьо-
годні ледве перевищує 7%, а лі-
дером перегонів тамтешні ана-
літики називають місцевого 
олігарха, «шиферного короля» 
(ВАТ «Івано-Франківськцемент») 
і народного депутата Миколу 
Круця, який хоч і йде самовису-
ванцем, проте сумнівів у його 
політичній орієнтації не зали-
шає той факт, що 2011 року він 
перейшов до провладної біль-
шості у ВР. 

Ще рельєфніший приклад 
на Івано-Франківщині в Коло-
мийському виборчому окрузі 
(№ 88), який включає Коломий-
ський, Городенківський райони 
та місто Коломию. Тут від опо-
зиції йдуть одночасно три кан-
дидати: погоджений від «Бать-
ківщини» (об’єднаної опозиції) і 
«Свободи» Олександр Левиць-
кий, маловідомий помічник-
консультант народного депу-
тата від «Батьківщини», самови-
суванець Олесь Доній, а також 
ударівець Володимир Довга-
нюк, який, зважаючи на висо-
кий рейтинг партії на Коломий-
щині, також відтягне кілька від-
сотків голосів. Усе це підвищує 
шанси Богдана Гдичинського, 
керівника служби міністра юс-
тиції Олександра Лавриновича, 
який може опиратися на по-
тужні фінансовий та адміні-
стративний ресурс, а його полі-
тична орієнтація на Банкову в 
новому парламенті не викликає 
сумнівів. 

У 120-му Городоцькому ок-
рузі на Львівщині є дуже вели-
кий ризик проходження до ВР 
потенційної тушки – бізнес-
партнера голови ОДА Ярослава 
Дубневича, проти якого опози-
ція виставила журналістку Те-
тяну Чорновіл, боротьба між 
якими може виявитися в різних 
вагових категоріях. 

«Червоний пояс» Терно-
пільщини – волинські райони в 
окрузі № 164 – може піднести 
дуже неприємний сюрприз 
опозиції. Тут два десятки кан-
дидатів, причому більшість із 
них від влади, зокрема й лі-
дер тернопільських регіоналів 
Орест Муц. Треба зазначити, 
що до свого розпаду соціалісти 
Мороза набирали тут до 10%. 
Зрозуміло, що сьогодні цю 
електоральну нішу прагнуть 
зайняти біло-сині, які контро-
люватимуть ОВК і переважну 
частину ДВК. Із 20 кандидатів 

ВЗАЄМОПОБОРеННЯ МІж 
КАНДиДАТАМи ВІД 
ОКРеМиХ ОПОЗиЦІйНиХ 
СиЛ ДАЄ ПРОВЛАДНиМ 
САМОВиСУВАНЦЯМ шАНС 
НАВІТЬ НА ГАЛичиНІ
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нашу думку, четверо фавори-
тів: узгоджена кандидатура від 
ОО Анатолій Дирів, висува-
нець «Нашої України», син Зи-
новія Шкутяка Петро Шкутяк 
(нещодавно проти нього було 
порушено кримінальну справу 
за пошкодження майна Партії 
регіонів), «благодійник» Воло-
димир Грабовецький, а також 
В’ячеслав Кредісов. Попри мо-
нополію об’єднаної опозиції в 
політичних орієнтаціях ви-
борців 86-го округу, В’ячеслав 
Кредісов, колишній заступник 
Анатолія Гриценка, може скла -
с ти серйозну конкуренцію її 
представникові.

Критична ситуація для опо-
зиції складається у 87-му (На-
двірнянському) виборчому ок-
ру  зі. Тут одразу кілька канди-
датів претендують на потра-
пляння у парламент: висува-
нець Партії регіонів, голова На-
двірнянської райдержадміні-
страції Володимир Калічко, 
«благодійник» Юрій Дерев’я-
нко, який очолює доброчинний 
фонд власного імені (зареєстро -
ваний самовисуванцем, хоча 
до місцевої ради обирався від 
«Фронту змін»), та представник 
об’єд наної опозиції, головний 
лікар районної лікарні свободі-
вець Манолій Піцуряк. Найви-
тратнішою є кампанія Дерев’я-
нка. Через структури власного 
благодійного фонду він реалі-
зує проекти, які можуть бути 
витлумачені як підкуп вибор-
 ця, для збільшення представ-
ництва у виборчих комісіях за-

реєстрував технічних кандида-
тів. В активі регіонала  Володи-
мира Калічка – більшість у ви-
борчих комісіях та потужний 
адміністративний ресурс у ході 
кампанії. Тож перспектива по-
трапляння до парламенту від 
бойків потенційної тушки є ре-
альною.

Аналогічна проблема в опо-
зиції може виникнути і в Сня-
тинському виборчому окрузі  
№ 89, в якому балотується й 

веде активну «мотиваційну» 
кампанію Василь Чуднов. Він є 
членом Партії регіонів, нині 
входить до фракції регіоналів у 
ВРУ, але на вибори йде самови-
суванцем (офіційно від ПР тут 
інший кандидат), вочевидь, ро-
зуміючи, що після ухвалення 
мовного закону його шанси 
стати депутатом від партії влади 
значно знизилися. Опозиційні 
сили виставили в цьому окрузі 
досить рівнозначні фігури: від 
ОО – нинішнього заступника 
голови облради Василя Гладія, 
від УДАРу – одного з найупізна-
ваніших політиків регіону, го-
лову обласної державної адміні-
страції в помаранчевий період 
Миколу Палійчука. Зрозуміло, 
що розпорошення голосів і тут 
може призвести до перемоги ре-
гіонала.

Не ВСе ВТРАчеНО
Мінімізація електоральних 
втрат для опозиції пов’язана з 
негайним припиненням взає-
мопоборювання і виходом на пе-
реговірний процес із тим, щоб 
принаймні за два тижні до ви-
борів у бюлетені залишити ли-
ше одного погодженого канди-
дата. Погодження може відбува-
тися як через обмін округів, так 
і, в разі потреби, проведення со-
ціологічного дослідження щодо 
виявлення більш рейтингового 
кандидата. При цьому треба 
враховувати, наскільки минуле 
висуванця відповідає критеріям 
чесності, патріотизму, компе-
тентності, стійкості до тушку-
вання в майбутньому парла-
менті. Ще одним предметом 
міжпартійних домовленостей 
у контексті зменшення електо-
ральних втрат опозиції має ста-
 ти захист результатів виборів у 
день волевиявлення і під час 
підрахунку голосів. Для цього, 
на нашу думу, вже сьогодні по-
трібно створювати пул членів 
виборчих комісій, офіційних 
спостерігачів із представників 
опозиційних сил («Батьківщи-
 на», «Свобода», УДАР) у всіх 
ОВК і ДВК. У день голосування 
і під час підрахунку голосів 
вони мають діяти злагоджено, 
підтримувати одне одного на 
дільницях, на засіданнях комі-
сій, у процесі складання актів 
тощо. 

у народні депутати в 164-му 
окрузі не менш як 13 підконтр-
ольні ПР. Фінансовий, медіа- й 
адміністративний ресурс партії 
влади також працюватиме на 
Муца. Очевидно, що тут опози-
ція має до середини жовтня ви-
рішити питання узгодженого 
кандидата, інакше програє.

Південна Тернопільщина 
(округ № 168) вже пережила га-
небний період, коли її інтереси 
в парламенті до 2002 року 
представляв соратник Віктора 
Медведчука Ростислав Шил-
лер. Нині ситуація може повто-
ритися. Від влади (формально 
самовисуванець) в законодав-
чий орган іде екс-заступник 
міністра внутрішніх справ Во-
лодимир Бедриківський, який 
веде дуже витратну й актив-
 ну кампанію і проти якого 
об’єднана опозиція виставила 
значно слабшого (як щодо фі-
нансового ресурсу, так і щодо 
команди) Івана Стойка. Крім 
того, тут балотуються близь-
кий до Віктора Балоги Юрій 
Чижмарь (який за Ющенка був 
головою Тернопільської ОДА), 
Михайло Полянчич (який у 
2002 році проходив від «Нашої 
України», а сьогодні він у «Єди-
ному центрі»), місцевий під-
приємець Олег Ваврик, висува-
нець УДАРу. Зрозуміло, що така 
кількість претендентів розпо-
рошує голоси патріотичного ви-
борця. У 166-му окрузі Терно-
пільщини від конкуренції між 
кандидатом об’єд наних Михай-
лом Апостолом та ударівцем 
Миколою Люшняком може ви-
грати третя сторона – та сама 
Надія Хоптян, дружина голови 
Тернопільської ОДА, на яку 
працюватиме адмінресурс.

У 86-му окрузі (Долинсь-
кому) на Франківщині, на 

ОПОЗиЦІйНІ СиЛи ще 
МАЮТЬ шАНС МІНІМІЗУВАТи 
ВТРАТи, ПІДТРиМАВши 
БІЛЬш РейТиНГОВиХ 
ВиСУВАНЦІВ ЗІ СВОГО 
СеРеДОВищА

Продовження теми 
на стор. 16

СІМЕЙНА 
СПРАВА. 
Родина 
Калетніків  
у боротьбі  
за округи  
на Вінниччині 
кинула виклик 
Петрові 
Порошенку, 
якому, 
здавалося, 
немає  
рівних у цьому 
регіоні
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С
итуація в Україні погіршується навдивовижу 
стрімко і поки не видно, що може зупинити 
цей процес. Якщо в Росії та Білорусі демон-
таж демократичних норм тривав п’ять-шість 

років, то Україні на це вистачило лише два з поло-
виною й «успіхи» влади вражають: лідери опози-
ції за ґратами, частина втекла за кордон, україн-
ська мова де-факто втратила державний статус, а 
одіозний законопроект нардепа Журавського 
прагне перекреслити свободу слова і преси. Що 
вже казати, коли навіть у російській Держдумі 
Верховну Раду критикують за надто жорстке пока-
рання за наклеп... Виборча кампанія дедалі більше 
криміналізується: частішають напади на кандида-
тів у депутати, звичним явищем стають звірячі по-
биття журналістів, агітаторів, хлюпання зеленкою 
в очі, залякування тощо. Як виявилось, органи 
МВС не дозволяють агітувати проти Партії регіо-
нів. Поки що це не вважається державним злочи-
ном, лише адміністративним правопорушенням, 
але все попереду... Держава перетворюється на по-
ліцейську, де намагаються встановити тотальний 
контроль над усіма сторонами життя громадян. 
Останній неприємний факт – влада вимагає, щоб 
українці купували сім-карти для мобільних теле-
фонів з обов’язковою ре-
єстрацією паспортних 
даних. У перспективі 
вступ України до так 
званого Митного союзу 
з Кремлем на чолі та Єв-
разійського союзу, після 
чого розчинення Укра-
їни в Росії стане лише 
питанням часу. А ще фе-
дералізація України, по-
діл на кілька «бантуста-
нів», погано пов’язаних 
між собою, керувати 
якими стане значно зручніше з Москви, ніж із 
Києва. Потім запровадження подвійного 
українсько-російського громадянства. І все це на 
тлі ренесансу радянщини разом із новою варіа-
цією російського великоімперського шовінізму, 
що називається «Русскій мір».
Чи можуть щось змінити парламентські вибори? 
Можуть, якщо вдасться виграти в шахрая, граючи 
за продиктованими ним правилами. Сьогодні 
ніхто не може гарантувати, що результати голосу-
вання не будуть повністю перекручені. Цьому мо-
жуть стати на заваді лише дуже рішучі й жертовні 
дії опозиції. Але чи піде вона на жертви, оскільки 
звикла до суто паркетної боротьби, а отже, чи 
зможе активізувати маси? А які шанси на чесні ви-
бори без потужного тиску суспільства? Уважно 
слухаючи діячів опозиції, напружено шукаю в їх-
ніх словах хоч якийсь натяк на вихід із глухого 
кута, але немає... І в цьому нічого дивного. Адже 
протягом багатьох років вони демонстрували зне-
вагу до інтелекту, до фаховості в політиці, вважа-
ючи, що самі є «корифеями всіх наук».  

Але всього цього можна було уникнути у 2010 році. 
Однак треба було обрати страшенно несимпатичну 
певній істерично-безвідповідальній частині нашої 
інтелігенції Тимошенко, яку можна було б у разі по-
треби переобрати мирним легітимним шляхом, ви-
користовуючи звичайні демократичні процедури. 
Їхні ж опоненти, судячи зі всього, прийшли до 
влади дуже надовго...
Колись Маркс написав: «Нації, як і жінці, не по-
дарують хвилину розгубленості, коли перший-
ліпший авантюрист може легко її зґвалтувати». 
Саме це сталося з українською нацією в 2010-
му. А хто ж організував ту розгубленість? Ті 
псевдоукраїнські інтелектуали, які повели 
українців на манівці. Наших, зокрема й патріо-
тичних, громадян спокусили припуститися 
страшної, трагічної і поки що невиправної по-
милки. Самі ж провокатори, які доводили, що не-
має жодної різниці між біло-сердечними і біло-
синіми (зараз ми всі на власних шкурах переконує-
мося, що є), втечуть за кордон, коли стане зовсім по-
гано, очолюватимуть там усілякі комітети під-
тримки демократії в Україні, їм надаватимуть слово 
на віденських і паризьких мітингах на захист Укра-
їни, де вони охоче виступатимуть як героїчні пред-

ставники українського 
народу, що бореться. А що 
робити тим, хто зали-
шиться тут? Як повернути 
нормальне, вільне життя? 
Досі ніхто жодної притом-
ної програми національ-
ного порятунку не запро-
понував. Не можна ж вва-
жати такою флешмоби 
братів Капранових під 
Верховною Радою, де 
вони артистично на знак 
протесту надувають пре-

зервативи. Це врятує Україну? Не викликають 
надій та ентузіазму і не допомагають з’ясуванню 

болючих питань суперреволюційні виступи Арсенія 
Яценюка. Сьогодні дедалі більше приходить розу-
міння того, у якому жахливому становищі ми опини-
лися. Бо відсутня потужна організація з креативною 
головою і сильною рукою. 
Натомість дивишся на політиків і бачиш суцільних 
блазнів і клоунів. А ще гірше – істеричних псевдоін-
телектуалів із їхніми абсурдистськими закликами і 
фантастичною безвідповідальністю. Бо вони грають 
такий собі колективний Homo Ludens, хоча йдеться 
про речі зовсім не з цієї «опери», про речі надто тра-
гічні... 
Важко позбутися відчуття, що ми стоїмо перед яко-
юсь катастрофою, про яку багатьом людям не хо-
четься думати і говорити. Але це треба робити, бо, 
може, ще є якийсь шанс... Зрештою, тепер ми не ма-
ємо іншого шляху, крім протистояння злу, якому ми 
не змогли перешкодити у 2010 році. Ця боротьба 
вже не буде такою «вегетаріанською», як раніше. Ми 
самі позбавили себе цієї можливості...  

ВАжКО ПОЗБУТиСЯ 
ВІДчУТТЯ, щО Ми СТОїМО 

ПеРеД ЯКОЮСЬ 
КАТАСТРОФОЮ, 

ПРО ЯКУ БАГАТЬОМ  
 Не ХОчеТЬСЯ ДУМАТи  

І ГОВОРиТи

Автор:  
Ігор Лосєв

чого чекати?
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Бути чи не бути?
Перспективи опозиції на виборах безпосередньо залежатимуть  
від її готовності узгоджувати свої дії в інтересах суспільства  
та долати провокації з боку режиму

Т
иждень уже писав, що 
боротьба опозиції з опози-
цією на мажоритарних 
округах небезпечна, по-

заяк цілком може перетвори-
тися на спусковий гачок для по-
чатку війни на знищення між 
ВО «Батьківщина», УДАРом та 
«Свободою» в загальнонаціо-
нальному масштабі (див. Тиж-
день № 32/2012). Минулого 
місяця фактично визнав від-
повідну загрозу перший номер 
об’єднаної опозиції (ОО) Арсе-
ній Яценюк, зауваживши, що 
«якби ми, «Фронт змін», 
пішли на вибори окремо, то 
між нами і «Батьківщиною» 
була б війна. І всі б цю ситуа-
цію підігрівали». Вочевидь, 
саме на такий сценарій і ро-
бить ставку влада, от лише 
роль спаринг-партнера «Бать-
ківщини» відведена наразі 
«УДАРу Віталія Кличка».

БІй З ТІННЮ
У вересні погано прихована на-
пруженість між об’єднаними й 
УДАРом сягнула нового рівня, 
що знайшло своє відображення 
в серії заяв із критикою в бік по-
зиції політсили Кличка. Ос-
тан ня, мовляв, непослідовна в 
намірах зняти своїх непрохід-
них кандидатів у мажоритар-
них округах. Підсумком стала 
заява Арсенія Яценюка, котрий 
фактично відкинув можливість 
подальших переговорів із 
УДАРом про погодження кан-
дидатів на мажоритарці під 
приводом, що всі «треті сили» 
працюють на владу. Усе це від-
бувалося в умовах перепалки, 
що триває між місцевими орга-
нізаціями та кандидатами-
мажори тарниками «Батьківщи-
 ни» і «Сво  боди», з одного боку, 
та УДАРу – з іншого, у найпер-
спективніших для опозиції за-
хідних та центральних регіо-
нах. Десь поширили неправ-

диву інформацію, десь позри-
вали плакати і символіку одне 
одного, а десь застосували силу 
агітатори. Незалежно від рівня 
достовірності відповідних відо-
мостей їх активне тиражування 
у ЗМІ створює в оглядачів і по-
тенційних виборців враження 
активної боротьби в опозицій-
ному таборі.

Влада вирішила посприяти 
розпалу конфлікту і безпосе-
редніми провокаціями, нага-
давши стомленому чварами по-
маранчевого періоду суспіль-
ству, що «демократи не зміни-
лися» й аж ніяк не здатні на 
консолідацію та спільну пра-
 цю, щоб досягнути конструк-
тивного результату. Прес-
служба «Батьківщини» зая-
вила, що 26 вересня в центрі 
Києва біля станцій метро роз-
давали примірники її фальши-
вої газети із провокаційними 
матеріалами, зокрема зі звину-
ваченнями та критикою Юлії 
Тимошенко в бік Віталія 
Кличка. 1 жовтня мажоритарні 
кандидати «Батьківщини» й 
УДАРу звинуватили владу в 

провокації проти опозиції на 
Полтавщині: у місті Пирятині 
було вилучено наклад фальши-
вих газет із матеріалами проти 
ударівця Тараса Кутового, ні-
бито замовлених кандидатом 
від ОО Миколою Карнаухом. 
Останній назвав ці бюлетені 
«спробою розколу опозиції та 
намаганням посіяти недовіру». 
Кутовий має таку саму думку, 
вважаючи «справжнім замов-
ником цієї макулатури місцеву 
владу». 

І далі з'являється низка «див-
них» результатів соцопитувань 
непрофільних компаній, які ні-
коли справжньою соціологією не 
займалися, однак засвідчили по-
трібний владі великий розрив 
між ПР і «Батьківщиною», аж до 
двократної переваги, 
при цьому різко за-
вищивши рейтинги 
УДАРу. Завжди ло-
яльний до влади 
Research&Branding 
Group (що виража-
ється в оприлюдненні 
завищених рей  тингів 
Партії регіонів, якщо 
порівнювати з результа-
тами інших великих со-
ціологічних компаній) 
на публікацію таких 
прогнозів, що компро-
метують компанію-
виконав  ця, не нава-
жився, однак керів-
ник R&B Євген Ко-
патько продемонстру-
вав свою го  товність об-
ґрунтувати відповідний 
тренд «загалом». Мов-
ляв, «намітилася певна 
динаміка між першою і 
другою політичною си-
лою – розрив між Пар-
тією регіонів і «Бать-
ківщиною» зростає», 
що відбувається за 
рахунок УДАРу, 
який позбавляє ОО 
голосів на Заході, 
а отже, цілком 

ВЛАДА СПРиЯЄ РОЗПАЛУ 
КОНФЛІКТУ  
В ОПОЗиЦІйНОМУ ТАБОРІ 
ПРОВОКАЦІЯМи

Автор: 
Олександр 

Крамар
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Déjà vu? 
Конфронта-

ція опозицій-
них сил, що її 

підігріває вла-
да, загрожує 
хвилею роз-

чарування се-
ред протест-

них виборців, 
які пам’ятають 
наслідки між-
усобиць у де-

мократич-
ному табо-

рі 2005–2010 
років

мо  же претендува  ти на здобуття 
більшої кількості голосів, аніж 
«Батьківщина». 

Ця інформація була підтри-
мана серією явно замовних ма-
теріалів в інтернеті, в яких 
стверджувалося, що внаслідок 
розчарування старими опозиці-
онерами на другому місці опи-
ниться саме політична сила 
Кличка, а «Батьківщина» по-
ступово маргіналізується. Спі-
кери ПР і губернатори в регіо-
нах почали розсипатися в комп-
ліментах УДАРу й особисто 

Кличкові, розповідаючи, який 
він «конструктивний та реаліс-
тичний», що цілком може бути 
союзником (принаймні ситуа-
тивним) у майбутньому парла-
менті. На професійному сленгу 
це називається «задушити в 
обіймах». 

Спроби протиставити УДАР 
«Батьківщині» свідчать про те, 
що влада боїться їхньої пере-
моги. Ілюзія взаємопоборення 
опозиції є важливою для Партії 
регіонів, оскільки демотивує 
від участі у виборах потенцій-
них прихильників першої, а 
отже, знижує явку останніх, 
компенсуючи в такий спосіб па-

сивність розчарованого «ядер-
ного електорату» ПР.

Насправді ж дві основні опо-
зиційні сили будуть змушені 
співпрацювати навіть всупереч 
власним бажанням принаймні 
тому, що їх чітко артикульована 
безкомпромісна риторика під 
час передвиборчої кампанії не 
дає можливості виправдати пу-
блічну співпрацю із ПР у май-
бутньому. До речі, саме у зв’язку 
з цим сумнівними є версії про 
ймовірне повторення Кличком 
шляху Тігіпка. Адже останній, 
як відомо, ніколи привселюдно 
не заявляв про наявність у 
нього якихось табу у виборі со-
юзника між Тимошенко та Яну-
ковичем, залишаючи це пи-
тання відкритим. Натомість лі-
дер УДАРу надто часто і чітко 
декларував, що його основний 
опонент – режим Януковича, а 
мета – усунути останнього від 
влади. Так само чітко обмежує 
він і коло тих, із ким може бло-
куватися у наступному парла-
менті – з об'єднаною опозицією. 
Після таких заяв неможливо 
різко змінити політичних союз-
ників без повної втрати під-
тримки серед виборців, що на-
очно продемонстрував приклад 
Олександра Мороза. Зрештою, 
відомо, що створенню так зва-
ної широкої коаліції за часів 
президентства Ющенка зава-
жало саме те, що була чітко 
артикульована неприйнятність 
такого союзу під час попере-
дніх передвиборчих кампаній, 
оскільки це означало б повну 
втрату підтримки у суспільстві. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ОПОЗиЦІї
З погляду політичних сил та 
особливо їхніх лідерів метою ви-
борів, цілком природно, є здо-
буття найбільшого представни-
цтва своєї політсили в парла-
менті. Проте за нинішньої ситу-
ації це має узгоджуватися з важ-
ливішою метою, яка полягає в 
усуненні від влади чинного ан-
тидемократичного й антиукра-
їнського режиму. Для цього по-
трібна максимально можлива 
кількість депутатів, готових пра-
цювати на її досягнення після 
обрання. Тому з погляду пер-
спектив України другорядне 
значення має те, скільки голосів 
дістане «Батьківщина», УДАР 
чи «Свобода». В цьому контексті 
важливішим є те, скіль  ки людей 
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вони разом зможуть провести в 
парламент, втримати від «туш-
кування» та чи зможуть згурту-
ватися для протидії подальшій 
узурпації влади.

Вищезгадані заяви пред-
ставників об’єднаних та УДАРу 
про те, що за провокаціями су-
тичок між ними стоїть чинна 
влада, мають неабияке зна-
чення. Фактично після попере-
дньої різкої заяви Яценюка 
«Батьківщина» надіслала сус-
пільству чіткий меседж, що 
чорний піар від її імені проти 
УДАРу не має нічого спільного з 
позицією партії. Однак про-
блема полягає в тому, яка кіль-
кість громадян його отримали. 
Тож основні опозиційні сили 
мають докласти неабияких зу-
силь, щоби переконати вибор-
ців у тому, що вони не збира-
ються вести війну на знищення 
на кшталт тієї, що тривала між 
Ющенком і Тимошенко у 2005–
2010 роках, а отже, запевнити 
громадян у своїй здатності ді-
яти спільно в майбутньому пар-
ламенті.

Спроможність опозиції кон-
вертувати наявну підтримку 
більшості громадян у перемогу 
на виборах залежатиме від ско-
ординованості дій опозиційних 
сил. Причому неабиякої ваги тут 
набуває їх здатність  таки схва-
лити рішення про зняття непро-
хідних кандидатів у мажоритар-
них округах на користь найрей-
тинговіших. Певні зрушення у 
цьому напрямі останнім часом 
намітилися, однак важливо, щоб 
це не стало напівзаходами і не 
обмежилося кількома регіонами 
чи навіть округами, а було рішен -
ням загальнодержавного масш-
табу. При цьому після зняття 
своїх кандидатів та чи інша опо-
зиційна сила має взяти участь у 
захисті переможного результату 
погодженого висуванця силами 
своїх спостерігачів та членів ко-
місій.

Також необхідно об’єднати 
зусилля опозиційних сил під час 
контролю за підрахунком ре-
зультатів партнерів і за партій-
ними списками на всіх дільни-
цях країни. Важливу роль мають 
відіграти паралельне підве-
дення підсумків голосуван  ня та 
фінансова підтримка незалеж-
ного екзит-полу. Однак останній 
має бути проведений у більшій 
кількості населених пунктів, 
включно із віддаленими, ос-

кіль ки ці результати можуть ви-
явитися єдиним контраргумен-
том проти виведення потрібної 
цифри виборчими комісіями, 
більшість із яких контролю  - 
ють регіонали (див. Тиждень 
№ 38/2012).

Усі три опозиційні сили, що 
мають реальні шанси на про-
ходження до Верховної Ради 
(«Батьківщина», УДАР і «Свобо-
 да»), уже зараз мають діяти так, 
щоб налагодити тісну співпрацю 
в майбутньому парламенті. Зро-
зуміло, що спроба монополізу-
вати статус єдиної альтернативи 
чинній владі шляхом злиття 
«Фронту змін», «Батьківщини» 
та інших партій у форматі ОО 
завершилася безрезультатно. 
Наразі об’єднані, за різними 
опитуваннями, мають не більше 
ніж 55–65% сукупного рейтингу 
опозиційної трій  ки («Батьків-
щини», УДАРу та «Свободи»). 
Тому не варто грати в піжмурки. 
Тиждень уже писав (див. 
№ 20/2012), що однією з при-
чин досягнення домовленостей 
Яценюка з Тягнибоком і Гри-
ценком за відсутності таких із 
Кличком навесні цього року мо-
гло стати те, що рівень під-
тримки лідерів «Свободи» та 
«Громадянської позиції» по-
збавляє їх шансів претендувати 
на статус єдиного кандидата в 
президенти від опозиційних 
сил. Натомість Віталій Кличко, 
хоч і уникає прямої відповіді на 

запитання щодо своїх прези-
дентських амбіцій, уже зараз 
має принаймні не менший осо-
бистий рейтинг, ніж Яценюк.

Тому після парламентських 
перегонів, незалежно від їхніх 
підсумків, перед опозиційними 
силами постане питання узго-
дження єдиного кандидата на 
президентських виборах, черго-
вих чи позачергових. Так само, 
як було після виборів до парла-
менту 2002 року. І лише досяг-
нення позитивного результату 

здатне створити передумови 
для перемоги зразка 2004-го. 

Як уже зауважував Тиж-
день, виборці, котрі скептично 
(часто небезпідставно) налаш-
товані до нинішніх опозицій-
них сил, у свою чергу мають 
усвідомити: цьогорічні вибори, 
як ніколи, – це голосування не 
так «за», як «проти». І переду-
сім проти такого розвитку си-
туації, за якого можливості 
обирати ані «за», ані «проти» 
може більше й не бути. Опози-
ція має очевидні переваги пе-
ред режимом Януковича, які 
полягають насамперед у при-
хильності до політичного плю-
ралізму, демократичних прин-
ципів формування влади та 
збереження національного су-
веренітету і курсу на євро-
пейську інтеграцію. Цього за-
мало, щоб успішно вирішувати 
успад ковані з радянського часу 
та накопичені в країні у на-
ступні два десятиліття про-
блеми, але дос татньо, щоб усві-
домлювати різницю між нею та 
владою. Опозиційні сили ціл-
ком здатні виконати першочер-
гові завдання з демонтажу тієї 
вертикалі, яку розбудував чин-
ний режим, відновити демо-
кратичні механізми форму-
вання, функціонування, регу-
лярної безперешкодної ротації, 
а відтак і політичної відпові-
дальності влади перед грома-
дянами, не допустити сповза-
ння до російської моделі, яка 
блокує перспективи розвитку 
України, покласти край дис-
кримінації українців у власній 
країні. 

За наявності зазначених пе-
редумов можна буде вести мову 
про зміну нинішньої опозиції в 
майбутньому ефективнішими 
політичними силами, спромож-
ними здійснити глибинні пере-
творення. Натомість у разі це-
ментування нинішнього режи-
 му такі можливості будуть зна-
чно ускладнені або надовго від-
кладені. Цьогорічні вибори – це 
той випадок, коли перемогою 
суспільства може виявитися на-
віть не здобуття владою консти-
туційної більшості в парламенті 
(див. Тиждень № 38/2012). 
Високий рівень мобілізації 
громадян під час голосування  
28 жовтня підвищить шанси та 
знизить можливу ціну усунення 
режиму Януковича від влади в 
майбутньому. 

ОБеРежНО 
МАНІПУЛЯЦІЯ
Київський міжна-

родний інститут со-
ціології (КМІС) 

оприлюднив ін-
формацію, що, за 
його даними, у ве-
ресні Партію регіо-
нів на виборах го-
тові були підтри-
мати 22% грома-
дян, УДАР – 14%, 
«Батьківщину» – 

13%, КПУ – 9%. 
Проведене ним 

опитування дуже 
відрізняється сво-
їми результатами 
від досліджень ін-
ших соціологічних 

служб, адже в 
ньому різко зани-

жено результат 
«Батьківщини». 

Водночас на дру-
гому плані зали-
шився факт, що 

саме анкетування 
проводила малові-

дома компанія 
AlphaVu, заснована 
2009 року, і саме 
на неї в разі чого 

буде перекладено 
відповідальність за 

«дивні» цифри

ПеРСПеКТиВи УСУНеННЯ 
РежиМУ ЗАЛежАТиМУТЬ 
ВІД ЗДАТНОСТІ 
ОПОЗиЦІОНеРІВ 
ДОМОВиТиСЯ ПРО ЄДиНОГО 
КАНДиДАТА НА 
ПРеЗиДеНТСЬКиХ ВиБОРАХ
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Посольство Швейцар� в Україні та «Український тиждень» запрошують 
усіх охочих відвідати публічну лекцію з подальшою дискусією:

«Влада та цінності в міжнародних відносинах»

Наш гість – експерт Якоб Келленберґер, 
президент Міжнародного комітету Червоного Хреста (2000–2012) 
та екс-держсекретар закордонних справ Швейцар�.

Зустріч відбудеться в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

(вул. Володимирська, 60).

Мови заходу – українська та англійська.

04 | 10 | 2012

18:00

Усіх охочих просимо реєструватися за електронною адресою: kie.events@eda.admin.ch. Кількість місць обмежена.



Білі  
шати
У чому різниця між роботою 
на Україну та співпрацею  
зі злочинним режимом?

В 
історії практично будь-
якої країни є більш і 
менш небезпечні періоди 
з погляду необхідності 

чіткого самовизначення її гро-
мадян чи підданих. Україна пе-
ребуває на тому етапі, коли ко-
жен мусить вирішити або при-
наймні зрозуміти для себе са-
мого, на чиєму він боці. Це не 
перебільшення, не згущення 
фарб, не істерика. Такий час.

Нинішня адміністрація дер-
жави, формально нібито цілком 
законна, за своєю суттю, за вну-
трішньою логікою процесу по-
водиться як окупаційна влада. 
Діючи виключно в інтересах 
дрібної купки людей, котрі во-
ліють захопити геть усе, до чого 
можна дотягнутися, вона ціл-
ком ігнорує потреби 46-міль-
йонного народу й, вичерпавши 
рано чи пізно всі ресурси, при-
речена здатися на милість ко-
гось потужнішого. А коли неу-
переджено оцінюєш низку її 
ініціатив за останні два з поло-
виною роки – від перерозподілу 
влади на користь президента 
(по суті, тихого конституцій-
ного перевороту) та здачі націо-
нальних інтересів заради газу 
для олігархів до шахрайського 
ухвалення закону про мови, 
придушення свободи ЗМІ тощо, 
– тоді навіть формальну легі-
тимність режиму доводиться 
визнати вельми сумнівною.

Якщо погодитися з цим діа-
гнозом і прийняти його за точку 
відліку, кожен постає перед ди-
лемою: на яких засадах взаємо-
діяти з такою державою? Що 

припустимо, а що неприпус-
тимо? Які саме вчинки вважати 
зрадою себе та свого народу, а 
які – незначним і неминучим 
компромісом, без котрого не бу-
ває реального життя? Не 
йдеться, звісно, ані про ідейних 
пристосуванців, ані про пред-
ставників п’ятої колони, ані про 
ностальгентів, їхні переконання 
чи відсутність переконань як та-
ких обговоренню не підлягають. 
Мова про тих людей, що позиці-
онують себе як громадяни неза-
лежної держави Україна, поді-
ляють її цінності і є прибічни-
ками її розвитку за модерним 
європейським сценарієм. Врахо-
вуючи момент, варто зосереди-
тися особливо на тих, для кого 
такий вибір є визначальним: ме-
неджерах вищої ланки, функціо-
нерах, інтелектуалах, митцях, 
одне слово, тих, кого називають 
елітами. Їхня роль у підтримці 
режиму найбільша, їхній при-
клад найпоказовіший, відпо-
відно, до них суспільство має 
підстави висувати зовсім інші 
вимоги. Останнім часом дедалі 
більше таких діячів у тій чи тій 
формі засвідчують свою повагу 

до нинішньої влади чи співп-
рацю з нею: музикант Скрипка, 
актор Ступка-мол., історик Смо-
лій тощо.

Нам не вперше вирішувати 
цю дилему. Українська історія, 
принаймні останніх століть, раз 
по раз робила такий порядок 
денний актуальним. Востаннє – 
на пам’яті нинішнього активного 
покоління. Нагадаю: альтерна-
тиви державі не було, ніякого 
приватного сектору, ніяких іно-
земних компаній. Якщо ти бажав 
хоч якось реалізуватися, то не міг 
заховатись у вежу зі слонової 
кістки, піти у внутрішню емігра-
цію, та й у зовнішню теж. А щоб 
досягти мінімального успіху, 
треба було ще й вдаватися до 
якихось ритуальних рухів: про-
мовляти на зборах, брати участь 
у житті колективу, вступити до 
КПРС. Це було випробування не 
лише на лояльність, а й на гнуч-
кість. Тим, хто вважав це для 
себе неприйнятним, залишалися 
праця двірників, кочегарів, ніч-
них сторожів та пильна увага по-
літичної поліції.

Так само з минулого ми 
успадкували певні уявлення 

Автор:
Самійло 

Ворс
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про особливу схильність укра-
їнців іти на компроміси. В СРСР 
вважали загалом, що «хохли» – 
хитрі й нещирі пристосуванці. 
Значну частину партійного апа-
рату, кадрів армії, міліції та 
КГБ навіть за межами респу-
бліки становили вихідці з Укра-
їни. Що ж стосується самої 
УРСР, то «аборигени» при владі 
відзначалися особливою пиль-
ністю до найменших проявів 
спротиву та інакодумства. 
«Центр» не мав потреби конт-
ролювати виконання своїх ди-
ректив у цій провінції, хіба що 
за винятком ексцесів, якщо тут і 
без того демонстрували пока-
зове завзяття. Але така лояль-
ність призвела до парадоксаль-
ного наслідку, коли свідомо чи 
підсвідомо склався імперський 
міф про українця – двічі зрад-
ника: рано чи пізно потенцій-
ного – центральної влади й вод-
ночас добровільного – свого на-
роду, своїх інтересів.

Навряд чи варто доводити, 
що цей міф – зловмисний кон-
структ. Офіційна історіографія 
ретельно замовчувала той факт, 
що після окупації України Чер-

воною армією під час так званої 
громадянської війни вогнища 
стихійного збройного опору ви-
никали тут періодично ще не 
менш ніж 10 років. Одним із 
імовірних пояснень організації 
Голодомору є саме намір Кре-
мля раз і назавжди втихоми-
рити бунтівні території. Після 
приходу радянського режиму в 
Західну Україну партизанське 
підпілля не вдавалося вгаму-
вати впродовж майже 15 років, і 
тепер уже доведено, що в його 
діяльності брали участь не 
лише місцеві жителі, а й волон-
тери зі Сходу, яких занесло 
сюди війною. Не кожна окупо-
вана країна може похвалитися 
проявами такого загальнонаці-
онального спротиву. Нарешті, 
саме Україна показала взірці 
морального та інтелектуаль-
ного протистояння системі. Де-
сятки нескорених дисидентів 
прославили її на весь світ, зро-
бивши в очах багатьох симво-
лом стійкості, вірності своїм 
принципам.

Справді, аж ніяк не скрізь у 
світі народ відмовляється мири-
тися із загарбниками. Під час 



тієї-таки Другої світової фран-
цузи дуже неохоче, але при-
йняли правила окупантів як на 
Півночі, безпосередньо підпо-
рядкованій німцями, так і на 
Півдні, в межах тимчасової ма-
ріонеткової держави, а уславле-
ний «Резистанс» мав зовсім не 
такі масові масштаби, як це хоті-
лося б подати після війни. Є й 
інакші приклади: бідна, позбав-
лена своєї мови та ідентичності 
внаслідок тривалого чужинець-
кого володарювання, Ірландія у 
ХХ столітті показала зразок со-
лідарного опору. Частина її здо-
була незалежність від Британ-
ської імперії, котра на той час 
перебувала в зеніті своєї могут-
ності, а інша частина тривалими 
(й не завжди бездоганними з по-
гляду методів) зусиллями дося-
гла суттєвої автономії.

Нині світ значно складні-
ший. У розвинених країнах кон-
флікти в принципі піддаються 
врегулюванню в межах демо-
кратичних процедур, у «тре-
тьому світі» подекуди під благо-
чесними гаслами борців за сво-
боду й незалежність виступа-
ють релігійні екстремісти або 
відверті бандити… На щастя (на 
щастя?), ситуація в Україні по-
збавлена такої невизначеності, 
тут усе більш-менш просто й од-
нозначно. Є два чітко розмежо-
вані табори: партія влади, яка 
рекрутує собі прибічників част-
ково матеріальними благами, 
частково дешевою демагогією, а 
є решта суспільства, розгублена 
й депресивна. Перший табір має 
певні переваги у вигляді адміні-
стративного ресурсу, поки що 
необмежених грошей, примі-
тивних, але ефективних органі-
заційних навичок, ментальної 
агресії та нахабства. Другий та-
бір, себто абсолютна більшість 
українського народу, деморалі-
зована цим натиском, а також 
успадкованими психотрав-
мами, браком чіткої ідеології та 
знакових лідерів, ворожою про-
пагандою і, насамкінець, не 
останньою чергою власними мі-
фами про свою ж таки недоско-
налість.

Якщо вже шукати ганджі 
уявного «колективного харак-
теру» українця, то тут слід зга-
дати питому легковірність, 
здатність приймати бажане за 
дійсне, готовність вірити в те, 
що, за умови певної гнучкості, в 
межах наявних правил можна 

зробити щось корисне. Де й 
коли в такому разі закінчується 
наївність і починається циніч-
ний опортунізм, визначити що-
разу важко. Результати стають 
очевидними тоді, коли щось 
змінити вже пізно. У цю пастку 
не раз потрапляли разом зі спе-
кулянтами, здавалося б, не най-
гірші люди. Можливо, керів-
ники УСРР короткого так зва-
ного періоду «українізації» 
щиро вірили або хотіли вірити, 
що в межах панівної доктрини 
досягнуть своєї мети, проте без-
жальний режим швидко пере-
хитрував їх, змусивши йти на 
жахливі злочини і врешті усу-
нувши фізично. Ця колізія при-
речена на повторення, хіба що, 
може, не в такій кривавій версії, 
але з не менш категоричними 
моральними втратами.

Філософська відстороне-
ність, надмірна толерантність, 
відмова визнавати поточний 
стан речей як тиху громадян-
ську війну нібито дозволяють 
співпрацю з владою. Адже кра-
їна, хай там як, має функціону-
вати. Хтось повинен не лише 
прибирати сміття, ліквідову-
вати аварії на теплотрасах, під-
тримувати громадський поря-
док, навчати дітей, надавати 

медичну допомогу, а й здійсню-
вати суспільні комунікації – ну, 
хай у нешироких межах, але ж 
поки що до справжньої тоталі-
тарної диктатури нібито да-
леко? Хіба неможливо працю-
вати не на владу, не на режим, а 
безпосередньо на Україну? Така 
постановка питання – квиток в 
один бік.

Далі характеристики кола-
борантства краще формулю-
вати у вигляді риторичних за-
питань:

– Чи припустимо, навіть 
із найкращими намірами, 
обіймати керівні посади в 
державних установах?

– Чи припустимо співп-
рацювати з держустано-

вами на бізнесових заса-
дах?

– Чи припустимо брати 
участь у заходах провлад-
них політичних сил?

– Чи припустимо при-
ймати допомогу або пільги 
від держави?

– Чи припустимо брати 
гроші від організацій та 
фондів, якщо їх фінансу-
ють представники влади?

– Чи припустимо йти бо-
дай на якісь символічні 
кроки, які сприятимуть ле-
гітимізації такої влади. 
Влади, якою легко маніпу-
лює Кремль із його імпер-
ськими амбіціями, а відтак 
через яку в перспективі ви-
никає загроза самій дер-
жаві Україна?

Будь-яке з цих запитань має 
передусім моральний вимір, а 
отже, давати відповіді й вистав-
ляти оцінки в кожному окре-
мому випадку мали б право 
люди з бездоганною, незапля-
мованою репутацією. В ідеалі – 
святі. Таких не відразу розшу-
каєш у реальному житті з усіма 
його складнощами, протиріч-
чями й зіткненнями інтересів.

Принципи, попри те, мають 
бути проголошені. Зазвичай 
вони суворі й афористичні. На-
приклад: «Ніякої підтримки 
Тимчасовому уряду!» Або «На 
війні як на війні». Якщо бойові 
дії оголошено де-факто, немож-
ливо перебувати водночас по 
обидва боки лінії фронту або 
десь над сутичкою. Слід визна-
читися й усвідомити міру гнуч-
кості та компромісу, які кожен 
здатен собі дозволити.

Гаразд, вирок суспільства 
не завжди досконалий і не за-
вжди справедливий. А все ж 
таки в кожного всередині є свій 
суддя. Його можна заглушити 
комфортом, марнославством 
чи горілкою, але такі операції 
однаково справляють руйнів-
ний вплив передусім на саму 
особистість. Тож характер мо-
менту висуває як мінімум ви-
могу не брехати собі, давати 
чесну відповідь перед дзерка-
лом. У разі чого допоможуть 
рядки зі Святого Письма: «Не 
дай ухилитися серцю моєму до 
слів лукавих для прощення 
справ гріховних разом з людь-
 ми, які чинять беззаконня, і 
нехай не скуштую я від солодо-
щів їхніх (Пс. 140)». 

НиНІшНЯ АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДеРжАВи, ФОРМАЛЬНО 
НІБиТО ЦІЛКОМ ЗАКОННА,  
ЗА СВОЄЮ СУТТЮ 
ПОВОДиТЬСЯ ЯК 
ОКУПАЦІйНА ВЛАДА
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ж
урналісти мене часто запитують, як я 
ставлюся до того, що письменники ідуть 
у політику. Однак моя відповідь дещо 
розчаровує їх. Вони, вочевидь, чекають 

мого беззастережного осуду. Але річ не в тому, що 
саме письменники вирішили стати депутатами, а в 
тому, що досі ті з них, які опинились у Верховній 
Раді, не виправдали надій. Вони волали про стан 
літератури, про проблеми книговидання, але самі 
жодних проблем не мали.
Чи може мені хтось назвати літератора, який видав 
зібрання творів, але ніколи не був парламентарієм? 
Такого зібрання не мають навіть Валерій Шевчук та 
Ліна Костенко. Зате воно є в колишніх і теперішніх 
нардепів. Дмитро Павличко видав аж вісім томів, а 
Лесь Танюк –16 фоліантів свого 60-томного щоден-
ника, який можна побачити лише на книжкових 
виставках, але ніколи – в книгарнях. Випустили 
своє вибране й інші екс-нардепи. А якщо зазирнути 
на сайт, де названо книжки, профінансовані держа-
вою, то й там побачимо наших великих патріотів та 
членів журі. Тобто про себе вони дбають.
А потім усім цим щасливчикам іще піднімається го-
лос волати про проблеми української книжки. І це 
тоді як самі вони нічого не зробили для видання 
письменників минулого. Хоча наприкінці 1980-х ми 
чули не раз їхні емоційні камлання на цю тему.
Донині немає зібрань тво- 
рів Пантелеймона Куліша, 
Олек  сандра Кониського, Оле-
 ни Пчілки, Бориса Грінчен-
 ка, Володимира Винничен-
 ка, Гната Хоткевича, Ната-
лени Королевої...
Перебуваючи в депутатах, 
наші письменники часто за-
ймали пристосуванську по-
зицію, а на різноманітних 
шоу поводились украй обе-
режно. Чи хто чув від них щось бодай трохи на-
ближене до риторики Олеся Донія або Анато-
лія Гриценка? Я – ні. Принаймні жодної конкре-
тики.
А той факт, що окремі з них поквапилися прийняти 
теплі обійми президента, говорить сам за себе. На 
Івана Драча так вплинула монументальна фігура 
гаранта, що він мерщій сповістив про неабиякі та-
ланти останнього: виявляється, той і сам пише ві-
рші! Можна лише уявити собі ці шедеври, добре 
орієнтуючись у рівні інтелекту й літературних упо-
добаннях: Бєспощадний, Бєлаш...
Отже, коли президент зібрав так званих інтелігентів, 
а серед них і кількох письменників, щоб порадитися 
стосовно мовного закону, ті не посоромилися ско-
ристатися чартерним рейсом, який оплатив пред-
ставник діаспори. Скільки книжок можна було ви-
дати за ці кошти? Ніхто не подумав? Ніхто навіть не 
запідозрив, що їх таким чином роблять співучасни-
ками закону КаКа. Аякже! Українська інтелігенція 
мала змогу висловити свою позицію, яку його велич-

ність обіцяв урахувати. Цікаво, як вони почувалися 
наступного дня? Не хотілося в Ригу поїхати?
Ще один цікавий феномен, який чекає на 
письменника-депутата, – назад у літературу ніхто з 
них не повернувся. Точніше повернувся, але в ролі 
не письменника, а графомана. Сучасні поезії 
Дмитра Павличка, Івана Драча, Петра Осадчука 
й інших – це примітивна римована публіцистика. 
І якщо Осадчук ніколи не був сильним поетом, то 
Драч і Павличко помітно здеградували. Чого були 
варті їхні ескапади стосовно літературних грантів у 
той час, коли вони безсоромно вибивали державні 
кошти для власних проектів – різних там міфічних 
«просвіт» і спілок.
«Я п’ять років займався політикою і став дурнішим 
у п’ять разів», – висловився в одному із інтерв’ю 
Іван Драч.
Можливо, те саме чекає і на Василя Шкляра та Ма-
рію Матіос? Невідомо. Єдине, в чому можна бути 
переконаним: вони не стануть тушками. А в наш за-
дрипаний час мусимо цінувати й таку якість. Тому я 
їх не осуджую. Якщо вони готові принести себе в 
жертву заради політики, то їхня справа. Може, ста-
нуть першими, хто після цього повернеться до літе-
ратури. Бо це як політ на Марс. Престижно, але три-
вожно.
Дехто закидає їм, що законотворча діяльність вима-

гає фахівців, а не майстрів 
пера. Але я і тут не пого-
джуся. Доки є в нас таке ги-
дотне явище, як перетво-
рення народного обранця 
на отушкованого засранця, 
кожна людина з принци-
пами – на вагу золота.
Олесь Доній недавно за-
явив, що всюди в Централь-
ній Україні кандидати в 
мажоритарних округах від 

опозиції висувалися з розрахунку на програш. 
За що проводирі останньої і отримали свої 

юдині мільйони. Звичайно, полум’яні опозиціонери 
все це заперечать, але навіть якщо нічого не знати 
про факт хабара, досить лише приглянутися до окре-
мих кандидатів, які змушені протистояти потужним 
грошовим лантухам, і все й так стає зрозумілим.
Одним із таких висуванців, який має всі шанси про-
летіти як фанера над округом № 183 (Херсон), є 
український поет, лауреат Шевченківської премії 
Анатолій Кичинський. Погодьтеся, ім’я це відоме 
дуже вузькому колу, що вже й казати про тамтеш-
ній електорат. Кажуть, агітує він дуже оригінально: 
читає вірші. У протистоянні з гречкою це, може, й 
сильна зброя, але хіба для античної, а не для нашої 
епохи.
Кидати маловідомого письменника на мажори-
тарку – то вже якийсь вишуканий мазохізм. Який, 
до речі, має свою традицію. Колись так само кинули 
студентів під Крути. Можливо, якраз для того, аби 
потім поети мали що оспівувати? 

ПеРеБУВАЮчи  
В ДеПУТАТАХ, НАшІ 

ПиСЬМеННиКи  
чАСТО ЗАйМАЛи 

ПРиСТОСУВАНСЬКУ 
ПОЗиЦІЮ

Автор:  
Юрій 

Винничук
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Про автора: 
Ганне Севе-
рінсен – пре-
зидент між-
народної гро-
мадської орга-
нізації «Євро-
пейська Медіа 
Платформа» 
(ЄМП), член 
кількох дан-
ських ГО. Ко-
лишня співдо-
повідачка Мо-
ніторингового 
комітету ПАРЄ 
щодо України 
(1995–2008) 
та добровільна 
радниця укра-
їнського уряду 
(2008–2009).

Як інформаційне суспільство 
може стати рушієм 
демократичних змін в Україні

С
вобода самовираження 
була й залишається одним 
із найважливіших інстру-
ментів демократії. Сьогодні 

інтернет кидає виклик ієрархії 
авторитарних режимів. Дедалі 
ширший доступ до світового па-
вутиння дав громадянам право 
знати й ділитися знанням з ін-
шими. Інтернет-суспільство – це 
суспільство знання. За умов його 
існування – в кінцевому підсумку 
– утримати недемократичну 
владу буде дуже важко.

Держави, які намагаються 
позбавити людей доступу до ін-
формації, альтернативної офі-
ційній, відстають в економіч-
ному прогресі й поступово дегра-
дують. Розвиток інтернету від-
крив перед світовою спільнотою 
додаткові, величезні можливості 
й таким чином зробив внесок в 
економічне зростання країн.

Є надзвичайно важливі еко-
номічні та політичні аспекти роз-
будови інформаційного суспіль-
ства. Для України воно здатне 
стати головним інструментом, 
який допоможе подолати таку 
велику проблему, як корупція, 
сприяти новим комерційним 
можливостям і зміцнити тран-
скордонну співпрацю. Ключо-
вими елементами можуть відтак 
бути освіта, краща поінформова-
ність і комунікація в новому ін-
формаційному «світовому по-
рядку».

Хто керує цим неймовірним 
розвитком інтернету? На таке за-
питання маємо просто фантас-
тичну відповідь: усі й будь-хто!

Сьогодні на порядку денному 
повинне бути забезпечення роз-
витку інформаційних і комуніка-
ційних технологій за багатосто-
роннього партнерства (якщо ко-
ристуватися жаргоном айтішни-
ків) – уряду, правоохоронних ор-
ганів, окремих громадян, підпри-
ємств, громадських організацій, 
державних і міжнародних інсти-
туцій. Вони всі мають і надалі 

прагнути до спільної мети та 
спільного виконання обов’язків.

Шкода, що проголошення 
українським урядом 2011-го Ро-
ком інформаційного суспільства 
так і залишилося декларацією 
та втраченою нагодою. Це дуже 
прикро, бо розвиток такого сус-
пільства в Україні – це важливий 
інструмент для подолання еко-
номічного спаду, гарантії дотри-
мання демократичних стандар-
тів у соціумі, втілення ефектив-
ного управління та саморегуля-
ції, підвищення рівня громад-
ської свідомості й забезпечення 
сучасної бази для інтелектуаль-
ного прогресу країни.

Натомість українському ІТ-біз -
несу щоденно доводиться вести 
боротьбу за виживання в умовах 
нових податків, обмежень, ви-
мог стосовно ліцензій і дозволів. 
Громадянське суспільство кра-
їни постійно воює зі своїми пар-
ламентом і урядом (щороку Вер-
ховна Рада реєструє близько 70 
законопроектів про медіа, біль-
шість із яких називають «євро-
пейськими», але насправді вони 
суперечать західним стандартам 
прав людини).

Ще одним питанням порядку 
денного повинне бути забезпе-
чення прозорості, підзвітності й 
відповідальності за прийняття 
рішень щодо електронного уря-
дування й незалежного розвитку 
електронної комерції. Як боро-
тися з кіберзлочинністю, захи-
щаючи водночас свободу самови-
раження та плюралізм медіа? Як 
належним чином забезпечити 
адміністрування основних інтер-
нет-ресурсів, збереження куль-
турного різноманіття, розвиток 
електронної освіти, електронної 
системи охорони здоров’я, елек-
тронного захисту довкілля? Про-
блема в тому, щоб одночасно за-
безпечити і свободу інтернету, і 
свободу в інтернеті.

Європейським інституціям 
слід зробити ставку на розбудову 

інформаційного суспільства в 
Укра  їні як одного із пріоритет-
них напрямків її співробітництва 
з Європою. Особливо у цьому ак-
тивні посольства Франції та Шве-
ції, які найбільше підтримують 
зусилля Європейської медіа-плат -
форми (ЄМП), спрямовані на роз -
виток інструментів для покра-
щення умов інтернет-простору в 
Україні. Раніше ми вітали, крім 
того, проголошення ще одного 
пріоритету за часів головування 
Британії в Раді Європи: підтри-
мувати відкриту мережу й забез-
печувати доступ до неї, і контент 
у ній. Таким чином, можна спри-
яти свободі самовираження і за-
безпечити, щоб стратегію Ради 
Європи з інтер нет-урядування 
було не тільки прийнято, а й за-
проваджено в життя.

Останніми роками під вели-
чезним тиском українського сус-
пільства та європейських інсти-
тутів влада в Києві неохоче, але 
зробила два важливі кроки на 
шляху до забезпечення свободи 
медіа: ратифіковано Європей-
ську конвенцію про транскор-
донне телебачення і прийнято 
закон «Про доступ до публічної 
інформації». На жаль, поки що 
практичне застосування цих до-
кументів дуже далеке від євро-
пейських стандартів.

Громадське телебачення й 
радіомовлення в Україні – одне з 
головних її зобов’язань перед Ра-
дою Європи. За всі ці роки його 
так і не було виконано. Є небез-
пека, що, зрештою, все буде зро-
блено у традиційний для України 
спосіб: просто змінять вивіску на 
Державній телерадіокомпанії. 
Це означатиме, що стандарти 
журналістики залишатимуться 
такими самими, а медійні розслі-
дування в програмах не 
з’являтимуться. Ось чому вкрай 
важливо розвивати інтернет-
телебачення, яке, крім того, 
може бути єдиним шансом для 
регіональних та місцевих теле-
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ЗАКРИТИ 
РОТА. Під 
впливом жур-
налістських 
протестів про-
владна біль-
шість таки ска-
сувала скан-
дальний за-
конопроект 
про наклеп, 
та очевидно, 
що парламент 
ще повернеть-
ся до цієї ініці-
ативи після ви-
борів 

мовників пережити перехід до 
цифрового формату. Знову-таки, 
ці процеси вимагають великої 
кількості освітніх програм і для 
мовників, і для населення, а та-
кож політичної та адміністратив-
ної підтримки.

У цьогорічному звіті Freedom 
House на тему свободи в інтер-
неті йдеться про те, що Україна 
має відносно ліберальне законо-
давче регулювання мережі й до-
ступу до інформації, але нещо-
давно було запроваджено низку 
ініціатив для контролю над елек-
тронними мас-медіа.

Незалежна медіа-профспілка 
України (НМПУ) заявляє, що по-
рушення податкового мораторію 
на певні медіа (зокрема, канал 
ТВі) свідчить про показовий тиск 
на ЗМІ перед парламентськими 
виборами.

Немає прозорості в питаннях 
володіння основними медіа в 
Україні. До того ж спостеріга-
ється дедалі більше «джин  си», 
проплачених матеріалів у ЗМІ. 
Але ця практика свідчить про 
збільшення кількості випадків 
підкупу редакторів і журналістів, 
а відтак про посилення самоцен-
зури.

Незалежні часописи на зра-
зок Українського тижня
(Ukrainian Week) нині зазна-
ють дискримінації на медіа-рин-

 ку, зокрема витіснення з місць 
розповсюдження в Міжнарод-
ному аеропорту «Бориспіль», че-
рез те, що публікують «матеріали 
проти нинішнього уряду». Укра-
їна не повинна дозволяти таких 
проявів тиску на вільну пресу, як 
приклад нецивілізованої реакції 
на чесну, відверту й відкриту ро-
боту журналістів.

Останнім часом з’явилися 
нові загрози свободі мас-медіа з 
боку парламентарів. Законопро-
ект, який встановлює кримі-
нальну відповідальність за на-
клеп та приниження честі, гід-
ності й репутації особи, було при-
йнято в першому читанні, однак 
після масових протестів скасо-
вано. Це документ, який прямо 
суперечить обов’язкам України 
перед Радою Європи.

Давно вже було винесено на 
розгляд і проект закону про «за-
хист суспільної моралі». Він 
може стати зручним інструмен-
том для політично мотивованих 
обмежень в інтернет-просторі. 
Схоже, що перед виборами його 
тимчасово поклали «під сукно», 
але в майбутньому він усе ще ста-
новитиме загрозу для свободи 
інтернету.

На свою чергу чекає і проект 
закону про обов’язкову реєстра-
цію всіх онлайн-інформагенцій, 
який можна застосовувати також 

до кожного блогера або користу-
вача соціальних мереж. Тож на-
віть те «відносно ліберальне за-
конодавче регулювання інтер-
нету й доступу до інформації», 
про яке говорить Freedom House, 
нині під загрозою.

Україна мусить відійти від 
свого радянського минулого з 
його глухою ізоляцією. Сьогодні 
є дві головні перешкоди для її 
участі й співробітництва у міжна-
родних проектах стосовно інтер-
нету. Багато країн створили не-
здоланні візові бар’єри для укра-
їнських громадян, що позбавляє 
їх можливості бути задіяними в 
міжнародній співпраці навіть за 
наявності запрошення. 

Водночас українські дер-
жавні інституції позбавляють 
країну перспективи брати участь 
у роботі міжнародних форумів та 
організацій, як-от Форум елек-
тронного урядування (Internet 
Governance Forum, або IGF), Єв-
ропейський діалог про електрон-
 не урядування (EuroDIG), Дер-
жавний дорадчий комітет при 
ICANN та ін. Понад те, офіційний 
Київ проігнорував навіть конфе-
ренцію Ради Європи з питань 
свободи інтернету. Свобода ін-
тернету – це, окрім іншого, ще й 
можливість вільно спілкуватися 
з іншими членами міжнародної 
спільноти. 

Спостереження, 
викладені у статті 
Ганне Северінсен, 
були виголошені 
під час круглого 
столу «Медіа за 
інформаційне 
суспільство»  

(Київ, 29 вересня 
2012 року)
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14 
місяців має провести у в’язниці колиш-
ній редактор міланського таблоїда 
Libero Алессандро Саллусті. Щоденна 
газета з накладом близько 120 тис. 

примірників програла минулої п’ятниці судовий 
процес за позовом туринського судді Джузеппе 
Кочілово. Його честь образився на публікацію 
про нібито несправедливий вирок. Громадськість 
обурена, вона звинувачує «третю владу» в корпо-
ративній солідарності та вбачає в цьому рішенні 
загрозу свободі слова в Італії. В інтернеті розгор-
нувся рух під гаслом #SiamotuttiSallusti («усі ми – 
Саллусті»). Міністр юстиції закликав змінити за-
кон про наклеп, щоб «привести його у відповід-
ність до європейських стандартів, які передбача-
ють штраф, а не ув’язнення» (цитата). Відчуйте 
різницю!
Я маю дещо мазохістське захоплення: колекціо-
ную стрічки про журналістів – від «Професія – 
репортер» Антоніоні до «Все королівське вій-
сько» виробництва Білорусьфільму 1971 року.  
Це смішно, але завдяки 
ним подеколи розумієш 
щось нове про свій фах. 
А чому мазохістське? 
Бо, час від часу пере-
дивляючись їх, почува-
єшся представником ін-
шої цивілізації з іншої 
планети. Ну, напри-
клад, сцена зі стрічки з 
Патріком Девером, яка 
вразила мене в юності: 
герой їде Єлисейсь-
кими полями, парку-
ється просто під знаком 
«Стоянку заборонено» й 
виставляє під вітрове 
скло табличку «Преса». Ось де поважають 
журналістів! А ось зворотний бік медалі – 
свіжий фільм «Дівчина з тату дракона» з Деніе-
лом Крейґом. Пам’ятаєте? Там усе починається з 
того, що герой програє судовий процес за звину-
ваченням у наклепі. Дуже переймається, бідо-
лаха, навіть запалює сигарету. А потім їде зі сто-
лиці перевести подих. Але ж у першоджерелі – 
романі Стіґа Ларссона – журналістові доводиться 
відсидіти у в’язниці, щоправда, недовго, лише 
кілька місяців. Виявляється, не такі вже вони без-
зубі, ці європейські стандарти!
Порівнюючи наше болото чи то з холодними 
шведськими, чи то з гарячими італійськими крає-
видами, розумієш, що річ аж ніяк не в нормах за-
кону. Схожість між двома світами позірна, суть 
явищ мало не протилежна. Що таке журналіст у 
«першому світі»? Це людина, яка справді може 
впливати на події силою свого слова. Вираз «чет-
верта влада» майже не метафора й тим більше не 
гіпербола. Репортери відправляють у відставку 

міністрів і загрожують імпічментом президен-
там, не кажучи про таку ефемерну річ, як громад-
ська думка, що згодом конвертується в резуль-
тати виборів. У «першому світі» неможливо уяви-
 ти ситуацію, щоби публікація про 150-мільйонну 
переплату за нафтову платформу державним ко-
штом або про президентське палаццо із, м’яко ка-
жучи, непрозорою власністю залишилася без на-
слідків. У якомусь сенсі різницю слід шукати за 
межами компетенції власне мас-медіа, вона в ре-
акції суспільства. Є країни, де соціум не ладен то-
лерувати неподобства, виходячи з уявлень про те, 
що чесність, хай там як, – норма, а шахрайство – 
відхилення від норми. ЗМІ сприяють підтри-
манню такої ілюзії, й доки всі в неї вірять, вона 
набуває реальності. Так і живуть.
У цій системі координат величезна відповідаль-
ність журналіста співмірна його ефективності, 
вважаймо це «податком на владу». Коли вже така 
ціна кожного факту (як за собівартістю, так і за 
наслідками), то й платити за його спотворення 

доводиться без знижок. 
Логічно. Інша річ, якщо 
твої викриття здатні 
лише поглибити й без 
того глибоке переко-
нання обивателя в тому, 
що «життя – лайно, а всі 
навколо – пройдисвіти». 
У такому разі єдиним 
ефектом від них будуть 
ображені почуття героя 
публікації, а відомо, що 
готовність обстоювати 
свою честь і гідність ча-
сом перебуває у зворот-
ній залежності від їх на-
явності.

Ну а якщо журналіст бреше або вигадує? Хіба 
такого не буває? Ще й як буває! Здавалося б, 

на цей випадок є суд – хай там як, «третя влада». 
Але й тут спостерігаються розбіжності між сві-
тами. У них Джузеппе Кочілово, та й той недоско-
налий, а в нас хто? Родіон Кірєєв? 
Ось звідки вся гострота поточного моменту. У кон-
фігурації, де судовим органам дозволили бути го-
ризонтальними знаряддями вертикальної влади, 
немає ані найменшого сумніву в тому, хто і як 
може скористатися із закону про наклеп, який чи 
то відхилили, чи то відклали до часу. Тому, врахо-
вуючи вже звичну зневагу до здорового глузду, 
годі посилатися на досвід «із того світу». Тут і те-
пер можливі лише два сценарії застосування та-
кого закону: або помста за те, що зачепив пиху 
підпанка, або покарання за те, що зачепив інтер-
еси пана. Тим більше в країні, де ще чверть сто-
ліття тому карали за наклеп на існуючий держав-
ний і суспільний лад. Тож заспокоюватися не 
варто. «Чесні» й «гідні» нікуди не поділися. 

ПОГЛяД| 

МОжЛиВІ Лише ДВА 
СЦеНАРІї ЗАСТОСУВАННЯ 

ЗАКОНУ ПРО НАКЛеП, ЯКий 
чи ТО ВІДХиЛиЛи, чи ТО 
ВІДКЛАЛи ДО чАСУ: АБО 

ПОМСТА ЗА Те, щО ЗАчеПиВ 
ПиХУ ПІДПАНКА, АБО 
ПОКАРАННЯ ЗА Те, щО 

ЗАчеПиВ ІНТеРеСи ПАНА

Автор:  
Юрій 

Макаров

«четверта влада» в третьому світі

Закон про 
наклеп:  
далі буде 
Поспішне скасу-
вання результатів 
голосування зако-
нопроекту про на-
клеп залишає сут-
тєві «але». По-
перше, до розгляду 
скандального доку-
мента ВР може по-
вернутися будь-
коли. Зокрема, регі-
оналка Олена Бон-
даренко заявила, 
що ПР «не дає га-
рантій» щодо непо-
вернення до цієї 
теми. По-друге, 
було повністю пере-
ключено суспільну 
увагу від мовного 
питання. По-третє, 
формування окруж-
них та дільничних 
виборчих комісій, 
яке супроводжува-
лося маніпуляціями 
ПР у виборчкомах, 
які, за свідченнями 
численних джерел 
Тижня, дали їй 
змогу створити під-
контрольну біль-
шість ледь не в кож-
ній комісії, отри-
мало значно менше 
висвітлення у ЗМІ, 
ніж мало би бути.





Автор: 
Богдан 

Буткевич,  
Київ – 

Луганськ – 
Сєверо-

донецьк, 
Костянтин 

Скоркін

Дмитро Фірташ нале-
жить до когорти олі-
гархів, для яких зміна 
влади 2010-го пішла 

тільки на користь. За останні 
кілька років його бізнес-
імперія обросла кількома де-
сятками активів. Тільки за 
останні місяці компанія «Газ-
тек», що належить Дмитрові 
Фірташу, придбала блокуючі 
пакети акцій Миколаївгазу, 
Івано-Франківськгазу, Севасто-
польгазу, Дніпропетровськгазу, 
Волиньгазу, Запоріжжягазу, 
Луганськгазу та Вінницягазу. 
Якщо приплюсувати «...гази» 
до найбільших хімічних під-
приємств України, зокрема 
черкаський «Азот», горлів-

ський «Стирол», Рівнеазот та 
«Азот» у Сєверодонецьку, які 
віднедавна належать Фірташу, 
отримуємо величезну газово-
хімічну монополію. 

За інформацією джерел 
Тижня, такі високі темпи екс-
пансії в цих галузях пов’язані 
насамперед із бажанням Фір-
таша якомога швидше освоїти 
відсуджені в держави у Сток-
гольмському арбітражі 12 млрд 
м3 газу. Власне, два роки він 
цим активно і займається. По-
дейкують, що мультимільйонер 
не планує утримувати при-
дбані підприємства і збира-
ється їх розпродати з націнкою. 
Процеси, які вже сьогодні від-
буваються на заводах Фірташа, 

свідчать на користь цієї гіпо-
тези... 

Одним із найвагоміших 
його призів став хімічний завод 
«Азот» у місті Сєверодонецьк. 
Тиждень отримав інформа-
цію, що з приходом на підпри-
ємство Фірташа там запанував 
в’язничний режим роботи: до 
працівників ставляться як до 
гарматного м’яса. Про суворі 
умови праці на об’єктах олі-
гарха раніше повідомляли й 
інші ЗМІ: на всіх скуплених 
підприємствах менеджмент 
Фірташа, особливо на Луган-
щині, проводить масове, але 
приховане від стороннього ока 
скорочення виробничих ліній 
та людей, а для тих, хто зали-

Рабство  
по-сєверодонецьки
Як олігархічно-люмпенська модель економіки знищує  
окремо взяте місто 
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Наразі  
на  

«Азоті» 

7,8 тис. 
працівників

шився, встановлюють жорсткі 
умови праці. 

Тиждень побував у Сєве-
родонецьку і переконався, на-
скільки швидко прихід нового 
власника може змінити долю 
містоутворюючого підприєм-
ства.  

ЗА КОЛЮчиМ ДРОТОМ
З перших годин перебування в 
Сєверодонецьку стає зрозуміло, 
що місто закрилося в собі. 
Люди, які мають стосунок до 
«Азоту», побачивши диктофон, 
навідріз відмовляються розпо-
відати щось про завод: «Навіщо 
нам проблеми. У нас сім’ї». 
Утім, і тих, у кого накипіло, ви-
стачало.  

«Азот» нині – це тюрма за 
колючим дротом, – пояснює 
Олексій, працівник одного з це-
хів. – Зарплати в нас міні-
мальні порівняно з багатьма 
набагато менш прибутковими 
підприємствами на Донбасі, на-
приклад, середня по заводу – 
3000 грн. Люди змушені труди-
тися тут через безвихідь, бо ре-
ально в місті майже нічого 
більше не працює, за два роки 
не створено нових робочих 
місць. На об’єкті встановили 
дуже жорсткий режим: якщо 
людина приходить навіть зі 

слабким перегаром, то на 
к о н т р о л ь н о - п р о п у с к н о м у 
пункті охорона її бере попід-
ручки й везе в поліклініку. 
Після чого працівника без-
жально одразу звільняють вчо-
рашнім числом. Багато хто не 
хоче бути рабом. Тому тікають з 
«Азоту». Взагалі на заводі запа-
нувала атмосфера страху та за-
лякування. Усі почуваються 
маленькими гвинтиками, ко-
трих у будь-який момент мо-
жуть викинути як непотріб, не-
зважаючи ні на що».

З приходом на завод Фір-
таша всіх перших осіб у ме-
неджменті, які мали стосунок 
до колишніх власників «Азоту» 
– групи «РОВТ» та Олексія Кун-
ченка – та які очолювали ве-
ликі напрями роботи, в лютому 
– березні 2011-го було звіль-
нено, а на їхнє місце поставлено 
їхніх колишніх перших заступ-
ників, що дало змогу уникнути 
будь-якої нелояльності поміж 
керівництва до нових власни-
ків. «Менеджмент залишився 
на рівні партактиву 1970-х ро-
ків, – каже Олексій Жванніков 
(ім’я на його прохання змі-
нено), один із керівників серед-
ньої ланки заводу «Азот». – 
Коли спілкуєшся з цими 
людьми, виникає враження, що 
ти потрапив на партійний з’їзд: 
«ми зможемо», «ми зробимо», 
«ми пройдемо». І при цьому 
цілковита байдужість до про-
стих людей».

На сьогодні на заводі пра-
цює 7,8 тис. робітників. Раніше, 
в часи СРСР, – 15 тис., у 2010-му 
штат підприємства налічував 
близько 11 тис. 

«На «Азоті» тривають по-
стійні скорочення, хоча адміні-
страція воліє це приховувати, – 
розповів Тижню на умовах 
анонімності співробітник міс-
цевого центру зайнятості. – 
Вона вдає, ніби то не централі-
зований процес, а випадкові 
звільнення працівників. Тобто 
за статтею «скорочення» нікого 
не звільняють. Натомість ство-
рюються такі умови, щоб лю-
дина або пішла сама, або по-
трапила під якусь іншу, вигідну 
адміністрації статтю. Напри-
клад, виходить із їдальні, з якої 
до цеху бігти 15 хв, і запізню-
ється на 5 хв. Одразу запиту-
ють: чому запізнився? Й одразу 
починають лякати, мовляв, ми 
тебе звільнимо за статтею або 

За інформацією 
Тижня, щоденно 

звільняють 
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звільняйся сам за власним ба-
жанням. А люди в нас дурні й 
залякані в плані знання зако-
нів, тому одразу пишуть заяву 
«за власним бажанням». На 
статтю «за згодою сторін» адмі-
ністрація в жодному разі не 
йде». 

Якщо раніше, за попере-
днього менеджменту, намага-
лися розпрощатися насампе-
ред із пенсіонерами, неквалі-
фікованими працівниками, то 
тепер – із людьми працездат-
ного віку та високої кваліфіка-
ції. Щодня, за інформацією 
джерел Тижня в службі за-
йнятості Сєверодонецька, по-
збуваються однієї-двох осіб. 

Є ще одна дуже цікава 
схема, яка допомагає менедж-
ментові «Азоту» проводити 
швидке, масштабне та ефек-
тивне скорочення штату: 
майже всі вакансії, які подає 
завод, для інвалідів. Працює 
це так. Оголошується вакансія 
з мінімальною зарплатою на 
посаду прибиральника в чоти-
риповерховий цех для людини 
з фізичними вадами. Зрозу-
міло, що на таке місце ніколи 
ніхто не влаштується, що й 
потрібно адміністрації. «Річ у 
тім, що Фонд інвалідів зараз 
жорстко вимагає від підпри-
ємств дотримання квоти на 
вакансії для інвалідів, – пояс-
нює Олексій Жванніков. – І 
стягує чималенький штраф за 
її невиконання. Звичайно, 
«Азот» нікого на роботу не 
бере, але потім навіть су-
диться з Фондом під приводом 
того, що, мовляв, підприєм-
ство вакансії подало, але 
центр зайнятості їх не задо-
вольнив».  

«Окрім скорочення праців-
ників закриваються й лінії ви-
робництва, які ще вчора вважа-
лися основними для підприєм-
ства, – стверджує громадський 
діяч із Сєверодонецька Олексій 
Свєтіков. – Уже закриті три лі-
нії: побутової хімії, з виробни-
цтва клею ПВА та адипінової 
кислоти. Нещодавно припи-
нила роботу наукова лаборато-
рія «Азоту». Наші технології 
дуже застарілі, тому в прин-
ципі бажання власника, який 
прийшов по прибуток, змен-
шити непотрібні витрати ціл-
ком логічне. Питання в тому, 
чи тільки заради прибутку все 
це робиться».

ЛІКВІДАЦІЯ МІСТА
«Сєверодонецьк спить під од-
нією ковдрою, – розповідає 
Олексій Жванніков. – Усі всіх 
знають, і майже всі мають сто-
сунок до «Азоту». У нас  
122 тис. населення, доля що-
найменше половини з них так 
чи інакше пов’язана з цим під-
приємством. Місто створене на-
вколо «Азоту» його ж праців-
никами. Воно нині може заро-
бляти для своїх власників тому, 
що люди, місцеві мешканці, 
створювали його. Тепер Сєверо-
донецьк щодня дихає хіміч-
ними випарами із заводу. Тому 
підприємство зобов’язане бути 
якщо вже не містоформуючим, 
то хоча б забезпечувати ко-
штами медичну галузь, а не 
відкупатися 10 тролейбусами, 
чим і обмежується вся участь 
«Азоту» в житті міста за 
останні два роки».

Процес так званої ліквідації 
непрофільних активів, тобто, 
простіше кажучи, цілковитої 

відмови від усіх соціальних 
функцій «Азоту» в місті, яке 
сформувалося навколо нього і 
без нього просто не зможе існу-
вати, розпочався ще 2005-го, 
після скандальної приватизації 
заводу групою «РОВТ». Але тоді 
його десоціалізація була досить 
поступовою. З моменту ж пере-
ходу підприємства під контр-
оль структур Фірташа у 2010–
2011 роках адміністрація за-
воду навіть перестала вдавати, 
що її цікавить щось, окрім мит-
тєвого прибутку. Позиція ни-
нішніх власників дуже проста: 
ми платимо податки, і більше 
нас нічого не цікавить. Та й з 
тих податків тепер не все зали-
шається на місцевому рівні, 
адже головний офіс корпорації, 
до якої увійшов «Азот», у Києві, 
тож левова частка бюджетних 
відрахувань підприємства по-
трапляє до столиці.

«Раніше «Азот» був ключо-
вою ланкою всіх процесів у 
місті, – розповідає Олексій. – 
Тобто саме комбінат повністю 
фінансував освіту, медицину, 
житлово-комунальні послуги, 

дитячі садки, будівництво но-
вого житла тощо. Але з прихо-
дом на завод людей Фірташа 
він цілковито скинув із себе 
будь-які соціальні проекти, не 
пов’язані з чистими грошами 
(щоправда, ці процеси поча-
лися ще за попереднього ме-
неджменту – Олексія Кун-
ченка). Єдине, що залиши-
лося, – поліклініка, та й то 
нам нікого не лікують, а об-
слуговують тільки персонал. 
«Азот» просто не має права не 
брати жодної участі в житті 
міста».

Така позиція власників 
об’єкта може мати катастро-
фічні наслідки для класичного 
індустріального міста, яке без 
свого містоформуючого під-
приємства взагалі втрачає 
стрижень існування. Як дово-
дить практика багатьох міст 
Донбасу, Дніпропетровщини та 
інших промислових районів 
України, швидка реорганізація, 
реструктуризація чи перепро-
філювання подібних вироб-
ництв дуже швидко призво-
дить до соціально-
економічного колапсу. Люди 
втрачають будь-які можливості 
для виживання: працювати, 
окрім як на заводі, майже ніде, 
обсяги малого бізнесу надто 
малі, щоб забезпечити робо-
чими місяцями значну частину 
населення. Починається його 
масовий відплив, який спричи-
няє знелюднення цілих райо-
нів, а часто й самого міста (до-
кладніше про вимираючі міста 
– у наступних номерах 
Тижня). 

І в місті, і на підприємстві, і 
навіть у Києві в профільному 
Міністерстві промисловості хо-
дять вперті чутки, що Дмитро 
Фірташ поставив умову перед 
своїми адміністраціями на всіх 
підконтрольних заводах різко 
мінімізувати всіма можливими 
способами витрати, зосере-
дивши всі зусилля на найвигід-
ніших на сьогодні лініях вироб-
ництва. Це дуже нагадує так-
тику «знімання пінки», себто 
зрубати легких і швидких гро-
шей, не вкладаючи у якісь стра-
тегічні речі, а потім вигідно пе-
репродати актив, допоки він не 
знецінився остаточно. Доля ці-
лого міста і його мешканців, які 
стали заручниками бізнес-
моделі олігарха, схоже, вже ні-
кого не цікавить. 

З ПРиХОДОМ  
НА ПІДПРиЄМСТВО ФІРТАшА 
ТАМ ЗАПАНУВАВ  
В’ЯЗНичНий РежиМ РОБОТи

100% 
акцій «Азоту»  

належить  
офшорній  

кіпрській компанії 
Ostchem Ventures 

Limited

30|УКРаЇнсЬКИЙ ТИЖДЕнЬ|№ 40 (257) 5 – 11.10.2012

сУсПіЛЬсТВО|олігархоНоміКа



Світ
у 2013

Очікуйте у грудні

Український випуск

 

За ексклюзивною ліцензією

«Світ у 2013» – українська версія щорічного спецпроекту журналу The Economi�: аналіз, прогнози на майбутній рік від 
впливових експертів, політиків і ділових людей. Унікальність української верс� видання – не лише мова, а й акценти 
на національних проблемах і тенденціях, залучення провідних вітчизняних експертів.

Щонайменше 20% контенту видання буде присвячено Україні.  «Український тиждень» уже третій рік поспіль спільно із The Economi� видає 
проект «Світ у …», другий рік поспіль наше видання дістає ексклюзивне право в Україні на друк цього спецпроекту.  Змістову частину 
спецпроекту «Світ у 2013» буде традиційно представлено статтями та колонками найвідоміших політиків, посадовців, бізнесменів, 
аналітиків, громадських діячів та журналістів.

Це забезпечує авторитетність і точність заявлених прогнозів і трендів, сценар�в розвитку ключових подій 
ділового світу в 2013 році.

РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДПЛАТА!

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.

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

У ВІДДІЛЕННЯХ УКРПОШТИ: 

«Український тиждень» 
за індексом 99319;

«Світ у 2013» 
за індексом 68098.

ЗА СИСТЕМОЮ PORTMONE: 
www.portmone.com.ua

ВАРТІСТЬ РЕДАКЦІЙНОЇ ПЕРЕДПЛАТИ: 

«Український тиждень»
▪ 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. – 270,10 грн 
...
▪ за 12 міс. – 540,10 грн

«Світ у 2013» – 40 грн

Телефон редакц�: (044) 351-13-00

Подарунок* для передплатників журналу «Український тиждень»
За умови оформлення редакційної передплати
на 6 місяців «Український тиждень» дарує одну з книжок
I категор� на Ваш вибір, на 12 місяців –  будь-яку з ІІ категор�

Детальну інформацію можна дістати за тел. (044) 351-13-00 
або (067) 407-10-96 (callback). peredplata@tyzhden.ua    
*Під отриманням подарунка маємо на увазі можливість придбати 
книжку за 0,10 грн.
Грошового еквіваленту подарунків не виплачуємо й не компенсуємо.
Пропозиція чинна від 03.09.2012  до 31.12.2012 р.
Акція не діє в разі передплати у відділеннях 
Укрпошти або на сайті portmone.com.

Август Тірі
 «Пілігрими Великої війни»

Тадеуш А. Кісєлевський 
«Польща — СССР:  Ґібралтар і Катинь»

Кристина Курчаб-Редліх 
«Пандрьошка» 

Ентоні Д. Сміт 
«Культурні основи націй»

II категоріяI категорія

Передплатний індекс «Світ у 2013» 68098

**

** У графі «вид платежу» вкажіть, будь ласка, назву журналу.



Таємниці  
української інфляції
Офіційні показники інфляції в Україні штучно занижують, 
маніпулюючи споживчими витратами українців

Я
к часто, стоячи біля каси 
супермаркету чи розгля-
даючи прилавок продук-
тового магазину, ви ло-

вили себе на думці, що ціна 
певного товару донедавна була 
знач   но нижчою? Як часто диву-
валися, що показники інфляції, 
які рахує та оприлюднює дер-
жавна статистика, не відпові-
дають вашим спостереженням і 
є нижчими, ніж здається? Офі-
ційні показники інфляції вида-
ються сумнівними, створюючи 
прикре враження, що простих 
українців укотре пошили в 
дурні.

Методологія обрахунку ін-
дексу споживчих цін (ІСЦ), най-
більш поширеного показника 
інфляції, заснована на методиці 
середньозваженого розрахунку 
так званого споживчого коши-
 ка. Вагова структура для розра-
хунку ІСЦ – якою має бути 
частка того чи іншого товару чи 
послуги у споживчих витратах 
середньостатистичного україн-
 ця – нібито відображає спожи-
вання домогосподарств у серед-
ньому по країні. Лише зрозу-
мівши, з чого складається за-
значений індекс і як його визна-
чають, можна повірити офіцій-
ній статистиці. Але чи варто?

ХЛІБА І ГРечКи
Інфляція, виміряна за допомо-
гою ІСЦ, – це зміна вартості 
так званого споживчого набору. 
Останній складається з най-
більш репрезентативних това-
рів та послуг, які споживає на-
селення. Для систематизації 
Держстат їх об’єднує в товарні 
групи, перелік яких залежить 
від обраної методології розра-
хунку ІСЦ.

Список товарів та послуг спо-
живчого набору визначається 
один раз на п’ять років, а вагові 

коефіцієнти (скільки тієї чи ін-
шої товарної групи має бути в ко-
шику) – щороку. Зрозуміло, для 
того щоб ІСЦ адекватно визначав 
інфляцію, потрібно, щоб напо-
внення та структура споживчого 
набору якомога краще відобра-
жали смаки й уподобання, а та-
кож фактичні витрати всього 
суспільства.

Але в цьому й полягає 
слабке місце індексу, адже він 
має врахувати мільйони комбі-
націй товарів, смаків та рівнів 
доходу кожного мешканця кра-
їни. Тож вагові коефіцієнти то-
варів та груп не лише визнача-
ють структуру споживчого на-
бору, а й дають можливість оці-
нити його репрезентативність і 
скласти своєрідний портрет 
українця із середньостатистич-
ними витратами.

Якщо порівняти українсь-
кий споживчий кошик із краї-
нами, які мають подібний до ві-
тчизняного показник ВВП на 
душу населення (див. рис. 1), 
стає очевидним високий рівень 
бідності наших громадян (що 
свідчить про нерівномірність 
перерозподілу суспільного ба-
гатства). Поточні життєво необ-
хідні потреби – харчування, 
житло та транспорт – сягають 

70% споживчого набору україн-
ців. За даними Держстату, торік 
ресурси домогосподарств у пе-
рерахунку на одну людину ста-
новили 1483 грн на місяць. За 
таких умов мешканці нашої 
країни змушені відмовлятися 
від багатьох радощів життя. У 
них залишається вкрай мало 
грошей на предмети домаш-
нього вжитку, побутову техніку, 
відпочинок чи ресторан. Пенсі-
онери ж, вочевидь, ще бідніші. 
Саме тому вони, наприклад, ко-
ристуються транспортом не час -
тіше ніж раз на тиждень, адже, 
скажімо, мають витрачатися на 
ліки – для них це товар мало не 
першої необхідності.

Насамперед привертають 
увагу великі витрати українців 
на продукти харчування та без-
алкогольні напої. Вони станов-
лять 53% вартості всього спо-
живчого набору. Це найвищий 
показник серед більшості проа-
налізованих країн, жителі яких 
витрачають на харчування при-
наймні в півтора раза менше. 
Навіть конголезцям, які імпор-
тують практично всю їжу за сві-
товими цінами, оскільки виро-
бляють лише цукор, каву й ка-
као, цілком достатньо 48% до-
ходу для того, щоб прохарчува-
тися.

Забезпечуючи власні про-
довольчі потреби, українці 
змушені витрачати непропор-
ційно багато на їжу. Але ж вну-
трішні ціни на більшість про-
дуктів харчування в Україні 
нижчі, ніж світові. Отже, саме 
бідність українців, а не високі 
ціни є основною причиною ве-
ликих витрат на харчування. 
Трудові доходи наших грома-
дян, тобто зарплати та пенсії, є 
суттєво нижчими, ніж у краї-
нах із таким самим ВВП на 
душу населення. Йдеться про 

Автор: 
Любомир 
шавалюк

Сказаному вірити?
Річні показники українського індексу споживчих цін 
за останні два роки 

За даними Держстату*Станом на серпень 2012 року
2002  2003    2004  2005   2006    2007  2008   2009   2010    2011    2012*
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різницю в півтора раза, а зва-
жаючи на нижчі продовольчі 
ціни, удвічі. Як таке може бути? 
Низькі зарплати та пенсії в 
Україні компенсуються у 
структурі ВВП вагомою част-
кою податків і нетрудових до-
ходів (прибутки корпорацій, 
відсотки, орендна плата), які 
становлять значну частку ВВП. 
Отже, олігархічна-люм пен ська 
монополія домінує в межах 
усієї країни.

Унаслідок переважання про-
дуктів харчування та безалко-
гольних напоїв в українському 
споживчому наборі саме ця то-
варна група стала основною 
ціллю адміністративної боро-
тьби проти інфляції, в якій 
влада не гребує відвертим мані-
пулюванням. Уряд склав спи-
сок соціально значущих това-
рів, до якого потрапили 23 про-
довольчі позиції: хліб, борошно, 
гречка, що становлять 20% 
всього споживчого набору та 
37% – товарної групи «Про-
дукти харчування та безалко-
гольні напої». Ціни на ті соці-
альні товари Міністерство еко-
номіки досліджує двічі на тиж-
день і утримує їх у «залізному 
кулаці», обмежуючи націнки. 
Тому постачання на ринок бага-
тьох товарних позицій із зазна-
ченого переліку не є рентабель-
ним, що спричинило як зник-
нення з полиць гречки та бо-
рошна навесні 2010 року, так і 
скарги, навіть страйки деяких 
виробників хліба. (Ще один 
приклад маніпулювання влади 
інфляційними показниками: 
2010-го, коли стрімко подорож-
чала гречка, супермаркети зму-
сили продавати її як «акцій-
ний» товар. Річ у тім, що за ме-
тодологією державного моніто-
рингу ціни акційних товарів не 
беруться до уваги для розра-
хунків. – Ред.) 

Нинішня структура спо-
живчого набору призводить до 
знач  них коливань темпів ін-
фляції, подекуди під впливом 
другорядних чинників. Напри-
клад, в Україні пенсіонери та 
бюджетники належать до най-
бідніших верств населення, 
тобто вони значно більше ніж 
половину свого доходу витрача-
ють на харчування. Це означає, 
що коли перед виборами їм уко-
тре кидають «кістку», підвищу-
ючи зарплати та пенсії, то 
майже вся сума, витрачена на 

це державою, потрапляє на про-
дуктовий ринок із відповід-
ними наслідками для ІСЦ. На-
впаки, якщо вдається зібрати 
рекордний урожай, як це було 
торік, то значення індексу до-
волі різко знижується, створю-
ючи спокусу для уряду видати 
цей результат за своє досяг-
нення.

Розміри часток решти то-
варних груп в українському 
споживчому наборі також да-
ють підстави для роздумів. На-
приклад, згідно з офіційною 
статистикою, частка витрат на 
житло, воду, електроенергію, 
газ та інші види палива сягає 
11% бюджету середньостатис-
тичного українця. На перший 
погляд, цифра доволі низька 
(з-поміж проаналізованих країн 

нижча лише в Грузії та Конго). 
Але якщо виокремити енерго-
ресурси (електроенергія, газ 
тощо), які становлять 7% спо-
живчого набору, то за цим по-
казником Україна є лідером 
серед проаналізованих країн. 
Тому влада й не поспішає під-
вищувати тарифи на блакитне 
паливо до економічно обґрун-
тованого рівня (навіть ціною 
потенційного банкрутства НАК 
«Нафтогаз України»), позаяк 
боїться, що зростання ціни на 
природний газ, яка прямо чи 
опосередковано визначає при-
наймні 2/3 приватних витрат на 
енергію, може спричинити 
дуже негативну реакцію сус-
пільства, що, своєю чергою, по-
значиться на результатах голо-
сування. Водночас незмінна 

Структура споживчих наборів для розрахунку ІСЦ в окремих країнах світу
Рис. 1
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Структура споживчих наборів для розрахунку ІСЦ в Україні, країнах із різних 
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* Біля назви країни наведено  ВВП на душу населення у ринкових цінах за 2011 рік
** Структуру споживчого набору для Республіки Конго розраховано щодо двох найбільших міст – Браззавіля та Пуент-Нуара, у яких проживає
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Динаміка структури споживчого набору для 
обчислення ІСЦ в Україні. Рис. 3
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ціна на газ – потужний аргу-
мент адміністративної бороть би 
з інфляцією через значущість 
відповідної товарної групи. Це 
пояснює те, чому чинний уряд 
так тримається за стабільність 
ціни на блакитне паливо для 
населення, навіть ігноруючи 
домовленості з МВФ, від креди-
тів якого залежить тривалість 
його перебування при владі.

В «боротьбі» з інфляцією 
влада маніпулює витратами й 
на інші складові споживчого 
кошика. Транспорт у спожив-
чому наборі становить 4,7%, що 
є найнижчим показником по-
рівняно з іншими країнами. 
Водночас, якщо вірити офіцій-
ній статистиці, витрати укра-
їнця на паливо та мастила ста-
новлять майже 1,9% спожив-
чого набору, тоді як, приміром, 
у Сальвадорі – 2,7%, а в Албанії 
– понад 2%. Однак якщо кіль-
кість легкових автомобілів на 
1000 осіб у цих державах стано-
вить близько 50 та 90 відпо-
відно, то в Україні – майже 180! 
Отже, або українські автолюби-
телі їздять у двічі–втричі 
менше, або ця стаття в репре-
зентативному споживчому на-
борі насправді значно вища. Во-
чевидь, більш правдивим є 
останнє твердження. Отже, бе-
ручи до уваги тривалу тенден-
цію до зростання цін на нафту 
та нафтопродукти, низька част-
 ка витрат на паливо використо-
вується урядом як ефективний 
важіль стримування офіційної 
інфляції.

СПОжиВчий НАБІР 
УКРАїНЦІВ З ПОЗиЦІй 
«ПОКРАщеННЯ»
Споживчий набір має чітко ві-
дображати українські реалії, 
що дає підстави для сумнівів, 
навіть зважаючи на логічність 
порівняння його структури з ін-
шими країнами. Добрим орієн-
тиром для оцінки коректності 
набору є кінцеві споживчі ви-
трати домогосподарств, які бе-
руться до уваги під час розра-
хунку ВВП (див. рис. 2). По-
казник «кінцеві споживчі вит  - 
ра  ти домогосподарств» від  різ- 
няєть  ся від споживчого набору 
тим, що враховує всі без ви-
нятку витрати, а не лише ті, які 
робить більшість українців. 
Тобто й телефони Vertu, й авто-
мобілі BMW X5 тощо. За цією 
методикою частка витрат на 

поточні базові потреби (про-
дукти харчування, житло тощо) 
у структурі споживання значно 
менша, ніж у споживчому ко-
шику, за яким в Україні визна-
чають індекс інфляції.

Оплата житла, води й енер-
гоносіїв становить дедалі біль  шу 
частку витрат українців, хоча у 
споживчому наборі офіційної 
статистики спостерігається про-
тилежна тенденція. І це до лібе-

ралізації цін на газ для насе-
лення та досягнення ними світо-
вих рівнів. Тобто частка цієї 
групи у споживчому наборі та-
кож є необґрунтовано малою.

На транспорт до кризи при-
падало майже 15% усіх кінцевих 
споживчих витрат українців. 
Через кризу їхня частка змен-
шилася практично в півтора 
раза. Проте така тенденція 
практично не позначилася на 
частці цієї статті у споживчому 
наборі, яка навіть зросла.

Отже, якщо орієнтуватися 
на структуру споживчого на-
бору, за яким в Україні уряд 
розраховує інфляцію, то серед-
ньостатистичний українець ни-
ні є таким: бідний, схильний 
зловживати алкоголем і тютю-
ном, при цьому він лише мріє 
про те, щоб піти в ресторан чи 
поїхати кудись на відпочинок. 
Боротьба ж з інфляцією по-
українськи відбувається в та-
кий спосіб: через низькі офі-
ційні доходи українців у спо-
живчому наборі штучно зави-
щена частка так званих соці-
ально значущих товарів, що на 
практиці часто призводить до 
чималих коливань рівня інфля-
ції. Намагаючись приборкати її, 
уряд із усіх сил намагається 
утримати ціни на соціальні то-
вари, однак часом не може 
встояти перед спокусою «вда-
рити з тилу», зменшивши у 
споживчому кошику частку то-
варів з «непокірними» цінами 
на користь тих, ціни на які є ре-
гульованими. Усе це вряди-годи 
призводить до дефіцитів і панік 
на окремих ринках, а також від-
даляє показники ІСЦ від 
справжнього рівня інфляції в 
Україні. 

ДОБРиМ ОРІЄНТиРОМ ДЛЯ 
ОЦІНКи КОРеКТНОСТІ ІСЦ  
Є КІНЦеВІ СПОжиВчІ ВиТРАТи 
ДОМОГОСПОДАРСТВ

Динаміка структури кінцевих споживчих витрат 
домогосподарств в Україні. Рис. 2
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6–13 вересня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

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

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
6 жовтня, 12:00 – вірші на дотепний смак «Про котів та про собак» від 
Григорія Фальковича і художниці Наталі Ярової («Видавництво Старого 
Лева»).
10 жовтня, 18:00 – презентація книжки романізованих біографій 
Віктора Домонтовича «Самотній мандрівник простує по самотній дорозі» 
(видавництво «Спадщина-Інтеграл»). За участю упорядниці 
Віри Агеєвої.
11 жовтня, 18:00 – презентація книжки Андрія Бондаря «Морквяний 
лід» (видавництво «Нора-Друк»).
12 жовтня, 18:30 – зустріч із відомим французьким істориком, 
філософом та психологом Елізабет Рудінеско. Спільно з Французьким 
інститутом в Україні.

|| Київ (вул. Спаська, 5):
9 жовтня, 18:00 – презентація книжки Павла Коробчука «Море для 
шульги» (видавництво «Твердиня»).

|| Львів (просп. Свободи, 7):
9 жовтня, 18:00 – презентація «Вибраних творів» Богдана-Ігоря 
Антонича за участю Данила Ільницького (упорядник) та Ірини Старовойт. 
Спільно з видавництвом «Смолоскип».
10 жовтня, 18:00 – презентація книжки Василя Ґабора «Про що думає 
людина» (спільно з літературною агенцією «Піраміда»).
11 жовтня, 18:00 – презентація книжки Святослава Липовецького 
«Бандерівські оповідки» (спільно з видавничою компанією «АРС»).

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
9 жовтня, 18:00 – майстер-клас «Кумедний світ бісеру».
10 жовтня, 19:00 – перегляд фільму іспанського режисера Деніела 
Санчез Аревало «Товстуни».
11 жовтня, 18:00 – презентація книжки Дзвінки Матіяш «Істор� про 
троянди, дощ і сіль» (видавництво «Темпора»).

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
11 жовтня, 18:00 – дискусія «Чий палац, чия фортеця?» про стан палаців 
на Вінниччині.
13 жовтня, 16:00 – презентація поетичної відеоантолог� «Римовані 
міста». Спільно з видавництвом «Смолоскип».

|| Харків (вул. Сумська, 3):
9 жовтня, 19:00 – брифінг «Great Hi�oric Speeches» («Великі історичні 
промови»). Модератор Павло Баранчук.
10 жовтня, 18:00 – семінар-тренінг «Як заохотити та організувати 
ефективну роботу в парах і групах на уроці англійської?». 
Лектор Костянтин Кузьмін, викладач англійської мови, директор 
мовного центру «Тауер».
12 жовтня, 18:00 – презентація книжки Андрія Кокотюхи «Червоний» 
(видавництво «К.С.Д.»).

|| Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
11 жовтня, 18:00 – авторська зустріч із письменником Олександром 
Вільчинським.
12 жовтня, 18:00 – презентація перекладу книжки ДіБіСі П’єра «Світло 
згасло в Країні Див».



Цей сектор приватного під-
приємництва відрізня-
ється від інших масшта-
бами бізнесу, зокрема, не-

значною кількістю працівників, 
яких зазвичай не більше 10–20 
на малих фірмах і до 200 на се-
редніх. Також має менші показ-
ники вартості залученого капі-
талу та площі використовуваних 
приміщень. Зрозуміло, що обсяги 
продукції, обороту, доходу 
знач но нижчі. Однак важливо 
наголосити, що лише чисельність 
працівників є найточнішим кри-
терієм малого масштабу бізнесу.  

На мою думку, помилково 
здійснювати градацію підпри-
ємств за обсягами обороту, як це 
відбувається в Україні: нині два-
три фахівці можуть розгорнути за 
допомогою новітніх мережевих 
систем, зокрема й інтернету, біз-
нес на сотні мільйонів гривень. 
Але вони залишаються малою 
фірмою, яку не можна позбав-
ляти можливого фінансового 
сприяння (як у цивілізованих 
країнах). До того ж диференціа-
ція регуляцій і преференцій дріб-

ного бізнесу за критерієм обсягів 
обороту, як це зроблено в Україні 
після впровадження Податкового 
кодексу, відповідно до якого по-
даток встановлюється у відсотках 
цього показника – і що більшим є 
оборот, то вищою буде ставка по-
датку, позбавляє стимулу розгор-
тати виробництво. А це, власне, є 
метою ділового підходу. Тож 
варто повернутися до критерію 
кількості працівників і оподатко-
вувати не оборот, а прибуток 
фірми.

Втім, не лише масштабами 
відрізняється цей сектор. Малі 
та середні приватні компанії 
є найтиповішими класич-
ними буржуазними (віль-
ними) структурами. Власник у 
безумовній більшості випадків 
одночасно є керівником бізнесу. 
Завдяки цьому забезпечується 
ефективний контроль власників 
над виробництвом і безпосередня 
їхня участь та ініціювання пошуку 
господарських вдосконалень. Зо-
крема, всередині фірми немає іє-
рархічних відносин, що виключає 
бюрократизацію, тяганину, ефект 
«несправного телефону». Спосте-
рігається менша напруженість 
стосунків між власником і праців-
никами. Навпаки жорсткість 
умов функціонування фірм і за-
грози швидких банкрутств навіть 
дещо зближують власника з на-
йманими працівниками, підви-
щуючи зацікавленість останніх у 
результатах бізнесу. Працівники 
за таких умов виконують роботу 
не за принципом «від дзвінка – 
до дзвінка», а «скільки треба». 
Завдяки цьому раціональніше ви-
користовується робочий час. Ціл-
ком закономірно, всередині ком-
паній вдається запровадити жор-
стку і чітку фінансову дисципліну 
з мінімальними виробничими ви-
тратами.

Малі та середні підприємства 
об'єктивно є вузькоспеціалізова-
ними, що дає змогу підтримувати 
високий рівень якості продукції 
(послуг), якщо справою займа-
ються професійно, і з часом його 
підвищувати. Відносно низький 
рівень капіталомісткості підпри-
ємств цього сектору надає мож-
ливості для швидкого оновлення 
і уникнення старіння матеріаль-
но-технічної бази виробництва.

При цьому дрібне підпри-
ємництво перебуває у най-
більш конкурентному рин-
ковому середовищі, відрізня-
ючись найсильнішим впливом 
ринку на внутрішні господарські 
рішення та швидким і адекват-
ним реагуванням компаній на 
ринкові зміни. Це гнучкі до таких 
змін структури. До того ж малі та 
середні підприємства є найактив-
нішими у відкритій конкурентній 
ринковій боротьбі. Прагнення 
вільного господарювання, 
незалежності від владних 
органів, уникнення коруп-
ційних взаємовідносин із 
ними – основні риси МСБ. 
Дрібні фірми орієнтуються на-
самперед на ринкові імпульси, ін-
дикатори, інформацію і значно 
рідше цікавляться заявами, обі-
цянками влади й очікуваними 
макроекономічними показни-
ками. Вони самостійно шукають 
ніші незадоволеного ринкового 
попиту і висувають пропозиції 
щодо його задоволення. Цим са-
мим безпосередньо впливають 
на процеси ринкового саморе-
гулювання рівноваги попиту-
пропозиції, рівнів цін, прибутко-
вості окремих видів бізнесу, роз-
поділу ринкових потоків капіталу 
і його накопичення для ство-
рення нових робочих місць. Саме 
тому цей сектор приватного біз-
несу – активний шукач підпри-

Малий і середній 
бізнес в облозі 
Взаємна ворожість між підприємцями, владою і простими 
українцями лише посилюється, що може призвести до суспільного 
розколу. Як цьому запобігти 
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Від редакції 
Цією статтею економіст Володимир 
Лановий продовжує цикл «Україн-
ський бізнес – афера століття», у 
якому намагається розкрити осно-
вні проблеми вітчизняного бізнесу й 
окреслити альтернативу його розви-
тку. У перших трьох публікаціях 
(див. Тиждень  № 36, 37, 38/2012) 
йшлося про важливість вільного під-
приємства для економічного розви-
тку, аналізувалося, чому державні 
корпорації є баластом для еконо-
міки, пояснювався український фе-
номен псевдоприватної власності. 
Пропонований нижче матеріал при-
свячений малому і середньому біз-
несу, який не може розвиватися в 
українських умовах. 

36|УКРаЇнсЬКИЙ ТИЖДЕнЬ|№ 40 (257) 5 – 11.10.2012

ЕКОнОМіКа|поглЯД 



МАЛе ПІДПРиЄМНиЦТВО 
ПРОДОВжУЄ ПеРеХОДиТи В 
ТІНЬ, СТАЮчи АСОЦІАЛЬНиМ 
І ПОЛІТичНО РАДиКАЛЬНиМ

ємницького прибутку та ринко-
вих джерел його зростання: задо-
волення найбільш невідкладних 
потреб споживачів і подолання 
товарних дефіцитів, пропозиції 
інноваційної продукції, знижен-
 ня цін на стандартну продукцію 
(завдяки зниженню витрат і за-
провадженню кращих техноло-
гій) тощо.

Фактично МСБ найбільше 
відповідає критеріям при-
буткового підприємництва і 
потенційно міг би забезпечувати 
найбільшу частку загального об-
сягу прибутків у країні.

У міжгосподарських від-
носинах суб’єктів дрібного 
підприємництва домінують 
відносини співпраці, коопе-
рації, пошук компромісних і 
взаємовигідних рішень, ра-
ціональної взаємодопомоги 
і взаємокредитування (товар-
ного, грошового, інвалютного 
тощо). Натомість в українських 
умовах малі та середні бізнес-
мени уникають співпраці з вели-
кими корпораціями та з держав-
ними органами, визнаючи їх не-
відповідальними і, зважаючи на 
умови українського безправ’я, та-
кими, з якими не можна законно 
вирішувати суперечності, а отже, 
взагалі мати справу.

ПІДПРиЄМНиЦЬКий  
ГОЛОДОМОР 
Проте в українських реаліях 
висока просторова і статут
нофункціональна мобіль-
ність малих фірм і незначна 
вартість капітальних засобів 

є перешкодами для банків-
ського кредитування, оскіль-
 ки це підвищує ризикованість 
відповідних позичкових операцій 
(що впливає й на рівень процент-
них ставок). Не можуть спира-
тися дрібні підприємці й на допо-
могу банків при виникненні кри-
тичних заборгованостей, коли 
потребують перекредитування. 
Саме тому відсоток банкрутств у 
цьому секторі є найвищим. У 
кризові часи у сталих економіках 
він становить 10–15%, в Україні 
ж під час фінансової кризи 
2008–2009 років сягнув 35–
40%. З цих причин український 
малий бізнес не знаходить поро-
зуміння з банками і користу-
ється переважно власними 
(позабанківськими) джере-
лами запозичень. Не дивно, 
що в Україні поза банками обер-
тається великий обсяг готівки 
(порівняно з іншими європей-
ськими країнами), становлячи 
приблизно третину всього обсягу 
грошової маси країни. Ще більше 
вражає порівняння обсягів іно-
земної валюти на руках у насе-
лення, яке, за оцінками Націо-
нального банку, сягає $60 млрд, 
із залишком валютних ресурсів 
комерційних банків, що на сьо-
годні за різними даними дорів-
нює приблизно $9 млрд. Долари 
на руках у населення – це, по-
перше, валютні готівкові заоща-
дження сімей, а по-друге, дола-
рові фонди бізнесу. Тобто ва-
лютні ресурси вільного підпри-
ємництва значно потужніші за 
банківські, що свідчить про 

слабкість і ненадійність ін-
ституційної фінансової сис
теми, а також її неспромож-
ність обслуговувати реаль-
ний інноваційний бізнес.

Позабанківські операції віль-
ного підприємництва надають 
йому змогу уникати контр-
олю з боку державних фіс-
кальних органів, не легалізу-
вати реальних доходів, працю-
вати у тіньовому секторі, не спла-
чувати всіх податків, неофіційних 
поборів і явних хабарів, якими 
обкладають незалежних і незахи-
щених підприємців влада, кримі-
налітет і правоохоронні органи. 
От і складається ситуація, за якої 
малий і середній бізнес в Україні 
фактично є нелегальним, поза за-
коном. Хто за таких обставин 
буде ним займатися?

Як уже зазначалося, малі та 
середні підприємства перебува-
ють у найжорсткішому режимі 
економії, беззахисні перед бан-
крутством, а тому найвідпові-
дальніші за своїми фінансовими і 
господарськими зобов'язан нями. 
Вони ніби приносять себе в 
жертву на вівтар банкрутства, 
щоби в суспільстві панувала фі-
нансова стабільність, були ство-
рені умови для безперервного 
розвитку. Не дивно, що в націо-
нальних економіках із най-
більшою часткою дрібних 
фірм найвища фінансова 
ста більність. До таких держав 
належать, зокрема, США, Велика 
Британія, Німеччина, Японія. Й у 
цих країнах дрібний бізнес забез-
печує найбільші надходження до 

держскарбниці – за різними да-
ними понад 2/3 її доходів. Саме в 
колективах малих і середніх ком-
паній цих країн найчастіше 
з’являються інноваційні ідеї. Тут 
найдинамічніше створюються 
нові робочі місця та досягаються 
найвищі темпи зростання вар-
тості бізнесу. Ними найбільше 
опікується влада. Коли світову 
економіку вразила фінансова 
криза 2008 року, уряд Великої 
Британії один з перших траншів 
допомоги виділив підприємцям 
малого і середнього бізнесу – по-
над £60 млрд.
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На жаль, в Україні за будь-
якої влади не йшлося про малий і 
середній бізнес, як про локомо-
тив економіки. Вже від перших 
років незалежності такий бізнес 
зазнавав утисків, не маючи мож-
ливостей для оренди чи при-
дбання виробничого примі-
щення, отримання кредитів, ім-
порту обладнання тощо. Водно-
час великі державні заводи не 
мали відповідних проблем. Вони 
витратили ресурси банків, втра-
тили договірні відносини у межах 
колишнього соціалістичного та-
бору, зупиняли виробництво та, 
зрештою, звільнили працівників, 
залишивши їх без роботи. Донині 
ситуація не покращилася, а почи-
наючи з 2010 року, до раніше на-
явних труднощів додалися нові: 
фінансові, регуляційні, подат-
кові, юридичні. Права приватної 
власності на бізнес доволі часто 
зневажають, вищого рівня сяг-
нуло нахабство чиновницьких, 
правоохоронних, судових орга-
нів, які вже майже офіційно ви-
магають хабарів. За таких обста-
вин підприємництво не могло 
стати інноваційним потенціалом 
для економіки, не було поширено 
в найбільших і перспективних га-
лузях, не задовольнило попиту на 
внутрішніх ринках і не допомог ло 
подолати дефіцитного торговель-
ного балансу держави. Навпаки 
малий і середній бізнес задо-
вольняє внутрішній попит 
здебільшого за рахунок уве-
зених іноземних товарів і 
фактично збільшує зовніш-
ньоторговельний дефіцит. 
Однобокий вихід підприєм-
ницького запалу в торгівлі 
та пов'язаних із нею галузях 
лише спотворює структуру 
економіки.  

Дрібний бізнес в Україні за 
різними даними забезпечує до 
держскарбниці менше ніж 10% 
доходів. І, працюючи поза ле-
гальною валютно-грошовою 
системою, він не сприяє досяг-
ненню стабільності останньою. 

                      
ПОЛІТичНА ВІДПОВІДЬ 
ПІДПРиЄМЦІВ
Нині мале підприємництво де-
далі більше переходить у 
тінь, стає асоціальним і полі-
тично радикальним. Підпри-
ємницький майдан – перший 
дзвіночок, який змусив фіскалів 
дещо зупинити закручення га-
йок. Проте загалом це нічого не 
змінило. Підприємці зневірились 

в інститутах влади, демократич-
ному устрої, соціальній спрямо-
ваності і недискримінаційності 
внутрішньої політики. Внаслідок 
озлобленості і відчуття, що до 
них ставляться, як до ізгоїв, вони 
відокремлюються в окрему касту 
і стають непривабливими для 
простих українців. Підприємці 
готові платити хабарі правоохо-
ронцям і приховувати прибутки 
від офіційного оподаткування. 
Податківці, своєю чергою, вига-
дують ірраціональні формули по-
даткового зашморгу: запрова-
джують каральні види зборів, 
правила одностороннього нав'я-
зування податкових зобов'язань 
та силові способи примусу до їх-
нього виконання. Взаємна во-
рожість лише посилюється. 
Податкові потоки від під-
приємництва до державної 
скарбниці дуже швидко 
зменшуються. Від такого ре-
жиму ніхто не виграє.  

Отже, політична позиція ма-
лого підприємницького класу – 
боротися за економічні свободи і 
права, протистояти бюрократич-
но-корупційній системі. Вони ан-
тагоністи формальних владних 
органів і представників великого 
капіталу. Вони – за розвиток при-
ватного сектору і не хочуть вхо-
дити до неринкових соціальних 
інститутів: пенсійних, страхових, 
освітніх, медичних тощо. Для 
суспільства це неприйнятна 
критична ситуація. Фактично 
така негативістська поведінка 
підприємців призводить до сус-
пільного розколу.

ЯК ПОДОЛАТи РОЗКОЛ:
– забезпечити рівноправні де-

криміналізовані суспільні відносини; 
– приборкати податкові, правоо-

хоронні, контрольні органи, місцеву 
й центральну владу, які відкрито зну-
щаються з підприємців; 

– запровадити реальний право-
вий захист останніх і покарання поса-
довців;

– заборонити несанкціоновані 
судом перевірки підприємств, 

ареш ти рахунків і майна фірм, кри-
мінальне переслідування громадян 
податковою міліцією; запровадити 
відкриті судочинні справи про бан-
крутство без втручання фіскальних 
органів;

– запровадити дієву і результа-
тивну антикорупційну систему: 
ухвалити спеціальне законодавство 
і створити позаурядове агентство, 
провести інституційні зміни у дер-
жавній службі, забезпечити прозо-
рість влади, ввести кримінальне по-
карання корупціонерів, сформу-
вати публічний реєстр останніх, ви-
світлювати найбільші корупційні 
оборудки тощо;

– оподатковувати не оборот ма-
лого бізнесу, а прибуток фірми;

– скасувати норми оподатку-
вання, які змушують дрібних підпри-
ємців відраховувати кошти до солі-
дарного пенсійного фонду, дискри-
мінують у питаннях нарахування 
ПДВ в операціях із великими компа-
ніями, ставлять у правову залежність 
від корисливих митарів тощо; 

– створити мережу спеціальних 
гарантійних банківських установ з 
кредитування малого й інновацій-
ного підприємництва та забезпечити 
за допомогою урядових дотацій 
низький рівень процентних ставок за 
цими операціями;

– заохочувати створення малих 
підприємств у продуктивних галузях 
економіки, зокрема стимулювати 
молодих фахівців, які планують 
створювати свої компанії; зменшити-
ити час надання органами влади різ-
номанітних дозволів на випуск про-
дукції та послуг; ввести спеціальні 
норми спрощеного відкриття і заохо-
чувального регулювання підпри-
ємств інтернет-економіки;

– у регіонах за допомогою дер-
жави і місцевої влади розгорнути 
інфраструктурні системи для розмі-
щення кластерів малого і середнього 
підприємництва зі спеціальними 
пільгами його оподаткування;

– вирішити загальні питання під-
приємницького функціонування – 
ринкової конкуренції, свободи зов-
нішньоекономічної діяльності, вклю-
чаючи торговельні, валютні, інвести-
ційні, позичкові операції, створити 
спеціальні суди і процедури при-
швидшених арбітражних рішень, 
спростити процес заснування, легалі-
зації, закриття бізнесу тощо.

Зрештою, лише за цілковитої 
підтримки суспільства може бути 
сформований повноцінний дріб-
ний бізнес, а водночас і середній 
клас. 

Лише ЗА ЦІЛКОВиТОї 
ПІДТРиМКи СУСПІЛЬСТВА 
МОже СФОРМУВАТиСЯ 
ПОВНОЦІННий ДРІБНий 
БІЗНеС, А ВОДНОчАС 
І СеРеДНІй КЛАС 
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у офіційній дилерській мережі Lexus  
в україні вже представлений RX у мо-
дифікації F SPORT, доступний за ціною  
$74 410*. F SPORT вирізняється бездо-
ганною динамікою та неймовірною керо-
ваністю на будь-якій швидкості. авто у 
пропонованій комплектації має впевне-
ні лінії переднього бампера, спортивний 
дизайн решітки радіатора та 19-дюймо-
ві тоновані легкосплавні диски. Lexus RX 
F SPORT оснащений 3,5-літровим двигу-
ном із V-подібним розміщенням шести ци-
ліндрів. для більш захопливої їзди спор-
тивна модифікація F SPORT має пере-
дній та задній демпфери, котрі не лише 
сприяють покращенню керованості й стій-
кості автомобіля, а й, зокрема, поглина-
ють вібрації кузова, що підвищує ком-
форт і динамічність кермування. Спортив-
ний екстер’єр нового RX F SPORT вда-
ло поєднаний із комфортним і елегант-
ним інтер’єром. Сидіння автівки, оздо-
блені чорною комбінованою шкірою із сі-
рою строчкою та перфорацією, панелі з 
алюмінієвими вставками, спеціальні на-
кладки на пороги, кермо з логотипом  
F SPORT та селектор, виконані з комбі-
нованої шкіри з перфорацією, притягують 
особливу увагу в інтер’єрі, а стеля салону 
темно-сірого кольору додає шарму.

RX у модифікації F SPORT створює 
новий вимір задоволення від авто.

додаткову інформацію про автомо-
біль Lexus RX F SPORT ви можете дізна-
тися в салонах офіційних дилерів Lexus 
в україні.

* Оплата здійснюється за курсом 
НБУ + 1% на день виставлення рахунку.

www.lexus.ua

Lexus RX F SPORT уже в Україні
реклама 



ВІДСОТКи ЗА ІСПАНСЬКиМи й 
ІТАЛІйСЬКиМи ДеРжАВНиМи 
ЗОБОВ’Я ЗАННЯМи ЗНОВУ 
ЗРОСЛи, А ЄВРОПейСЬКІ 
ФОНДОВІ РиНКи ВПАЛи
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Бабине літо 
скінчилося
Після кількох теплих, 
лагідних тижнів у єврозоні 
знову політична й 
економічна негода

З
ахват від обіцяної Європей-
ським центральним банком 
(ЄЦБ) інтервенції на ринки 
облігацій задля підтримки 

проблемних країн єврозони мав 
якогось моменту вщухнути. Але 
ніхто не очікував, що це ста-
неться так раптово.

Виступи громадськості про  ти 
політики суворої економії в Іспа-
нії та Греції, непевність щодо 
умов економічної допомоги цим 
країнам, сепаратистські настрої 
у Каталонії, імовірність завер-
шення терміну Маріо Монті на 
посаді прем’єра Італії наступного 
року, труднощі у створенні на-
дійного банківського союзу та 
дедалі менш втішні економічні 
перспективи – усі ці чинники 
збіг лись у часі, зруйнувавши на-
дію на те, що єврозона нарешті 
дісталася до світла в тунелі. Від-
сотки за іспанськими й італій-
ськими державними зобов’я-
заннями знову зросли, а євро-
пейські фондові ринки впали.

Літня паніка, викликана ста-
новищем єврозони, дещо втихо-
мирилася після того, як ЄЦБ 
оголосив про наміри викупову-
вати необмежену кількість ко-
роткострокових облігацій про-
блемних країн, як-то Іспанія та 
Італія. Аби дістати таку під-
тримку, їхні уряди мали б 
спершу звернутися по допомогу 
до європейських фондів поря-
тунку, а тоді подаватися на фор-
мальну програму реформ, що 
передбачає зовнішній контроль 
над її втіленням.

Однак через національну 
гордість і небажання Німеччини 
чути від Іспанії нові прохання 
про гроші уряд останньої не ви-
являв великого прагнення при-
ймати допомогу від ЄЦБ. Крім 
того, за публічними одами пре-
м’єрові королівства Маріано Ра-

хою за реалізацію програми ско-
рочення державних видатків з 
уст європейських посадовців 
криється розчарування, поро-
джене його нездатністю впора-
тися з кризою, – не останньою 
чергою через постійні зміни в 
оцінках сум, необхідних для ре-
капіталізації іспанських банків.

Якщо Рахой в очах європей-
ських столиць утратив, то 
грецький прем’єр-міністр Анто-
ніс Самарас, навпаки, виграв. 
Цей консервативний лідер, 
якого колись гнівно засуджу-
вали за опір політиці економії, 
коли він був в опозиції, від мо-
менту обрання його в червні на 
посаду очільника правлячого 
кабінету вражає колег ентузіаз-

мом у дотриманні фінансової 
дисципліни та реалізації ре-
форм. І все ж непросто буде по-
єднати заклик Самараса щодо 
перенесення початку реалізації 
заходів економії, спрямованих 
на зменшення дефіциту, ще на 
два роки із відмовою кредито-
рів позичати йому надалі.

Прем’єр опинився між двох 
вогнів: з одного боку – вимоги 
рятівників Греції щодо суворі-
шої економії, із другого – вибухи 
гніву на вулицях. У день загаль-
нонаціонального страйку 26 ве-

ресня поліції довелося застосу-
вати сльозогінний газ для роз-
гону протестувальників, що ки-
дали пляшки із запальною су-
мішшю. Тим часом десятки ти-
сяч демонстрантів перед грець-
ким парламентом вигукували: 
«Геть ЄС і МВФ!» Європейські 
посадовці кажуть, що нині бага-
 то залежить від того, чи вдасться 
вблагати Міжнародний валют-
ний фонд оголосити Афіни з їх-
німи гігантськими боргами 
«кредитоспроможними». МВФ, 
своєю чергою, намагається пере-
конати декотрі країни єврозони 
списати якісь позики, надані 
Греції, але щось таке навряд чи 
станеться до виборів у Німеч-
чині наступного року.

Італія нервує через майбутнє  
реформ після того, як тамтеш-
ній прем’єр-технократ Маріо 
Монті оголосив, що не збира-
ється залишатися на посаді 
після парламентських виборів 
навесні наступного року. Він за-
явив CNN: «На мою думку, важ-
ливо відновити політичну гру в 
Італії, – сподіваюся, з певним 
рівнем відповідальності й зрі-
лості». Це бажання видається 
надто амбіційним.

Не додають упевненості в 
майбутньому євро й ознаки того, 
що Німеччина та інші держави-
кредитори відступають від до-
мовленості про створення нової 
інституції для здійснення бан-
ківського нагляду в єврозоні та 
прямої рекапіталізації проблем-
них банків у країнах на кшталт 
Іспанії та Італії за рахунок кош-
тів із фонду порятунку валют-
ного союзу. 
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ПеРеСТРІЛ  Ки  
НА СПІРНиХ ДІЛЯНКАХ  
ДАВНО СТАЛи РеАЛЬНІСТЮ
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Проблем хоч греблю гати
Суперечки через контроль над водними ресурсами збурюють  
і без того нестабільний Центральноазійський регіон

П
резидент Таджикистану 
Емомалі Рахмон любить 
усе робити з розмахом. 
Збудував найвищий у 

світі флагшток. Торік відкрив 
найбільшу в регіоні бібліотеку 
(щоправда, книжок у ній поки 
що не густо). Але в одному гі-
гантському прожекті він, вияв-
ляється, не самотній. Це будів-
ництво найвищої у світі дамби 
для гідроелектростанції. 

Іслам Карімов, фактично 
одноосібний правитель сусід-
нього Узбекистану, що містить-
 ся нижче за течією, вважає, що 
спроектована Рогунська гребля 
(на річці Вахш, притоці Аму-
дар’ї) дасть Таджикистану мож-
ливість в односторонньому по-
рядку контролювати водні ре-
сурси, а також поставить під за-
грозу життя мільйонів людей у 
випадку землетрусу. 7 вересня 
він заявив, що такі проекти 
можуть закінчитися «не лише 
серйозною конфронтацією, а й 
навіть війною».

Карімов мав на увазі не тіль-
 ки Таджикистан. Вище від Узбе-
кистану, на притоці іншої го-
ловної річки цього регіону – 
Сирдар’ї, Киргизстан шукає ін-
вестиції для власного проекту 
під назвою Камбарата. Ці дві 
гідроелектростанції (Рогунська 
потужністю 3,6 ГВт і Камбарата 
– 1,9 ГВт) теоретично мають по-
класти край частим перебоям із 
постачанням електроенергії від-
повідно в Таджикистані й Кир-
гизстані, а також стати джере-
лом таких необхідних доходів 
від експорту.

Будівництво обох ГЕС пла-
нувалося наприкінці радянської 
епохи і було заморожене, коли 
після проголошення незалеж-
ності центральноазійських рес-
публік субсидіювання з боку 
Москви припинилося. Радян-
ське керівництво вбачало в них 
можливість керувати водними 
ресурсами регіону, продавати 
електроенергію й забезпечувати 
конкуренцію. Для його росій-
ських наступників ці проекти 

все ще становлять інтерес. Під 
час свого візиту до Бішкека 20 
вересня президент РФ Владімір 
Путін пообіцяв допомогти зі 
спорудженням Камбарати в об-
мін на, зокрема, продовження 
дислокації російських військо-
вих баз у Киргизстані. Таджи-
кистан теж звертався до Росії по 
допомогу в спорудженні Рогун-

ської ГЕС. Путін 2004-го пообі-
цяв виділити на дамбу $2 млрд. 
Але угоду було розірвано через 
три роки, коли сторони не змо-
гли дійти згоди щодо висоти 
греблі.

Нагальну потребу в обох 
проектах лише посилює пове-
дінка Узбекистану, особливо не-
стерпна в такому вибухонебез-
печному регіоні. На відміну від 
цієї країни, ані Таджикистан, 
ані Киргизстан – дві найбідніші 
колишні радянські республіки – 
не мають надійних джерел на-
фти або газу. У Карімова є кеп-
ська звичка змінювати ціни на 
блакитне паливо й перекривати 

кран у найхолодніші місяці 
року. Він припинив подачу 
транзитної електроенергії своїм 
нужденним сусідам через елек-
тромережі, які дісталися Узбе-
кистану від радянських часів. 
А ще Ташкент в односторон-
ньому порядку закрив біль-
шість прикордонних пропус-
кних пунктів з обома цими дер-
жавами, замінував ділянки кор-
дону з Таджикистаном і часто 
затримує комерційний тран-
спорт. Коли минулої осені за-
гадковий вибух підірвав заліз-
ничний міст у Південному Узбе-
кистані, відрізавши Південний 
Таджикистан від залізничного 
сполучення, мало хто повірив 
заявам узбекистанських поса-
довців про теракт. І справді, за-
мість того щоб відновити колію, 
узбеки просто розібрали її. Та-
джикистан називає ці дії бло-
кадою.

Хоча малоймовірно, щоб Іс-
лам Карімов скерував зараз свої 
танки через кордон, перестріл-
 ки на спірних ділянках давно 
стали реальністю. Це не може 
не тривожити керівництво 
НАТО. Усі три країни допомага-
ють у постачанні підрозділів 
Альянсу, що дислокуються в 
Афганістані, й відіграватимуть 
ключову роль у процесі виве-
дення звідти військ.

Мало хто вірить, що зубожі-
лий Таджикистан може влас-
ними силами збудувати Рогун-
ську ГЕС, проектна вартість якої 
– $3 млрд – це половина його 
ВВП. У 2010 році Емомалі Рахмон 
примусив населення купувати 
акції ГЕС, чим викликав широке 
незадоволення, але це попо-
внило скарбницю менш як на 
$200 млн. Тим часом політика 
Узбекистану, спрямована проти 
будівництва ГЕС, розхолодила 
потенційних інвесторів, Китай і 
Росію. Якби лише Рахмон пого-
дився на щось менш грандіозне, 
ніж найбільша гребля у світі, у 
нього з’явилися б кращі шанси 
збудувати свою дамбу й заодно 
вивести народ із темряви. 
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Автор:  
Ганна Трегуб

Останній шанс команданте
Під Уґо Чавесом чи не вперше за дві його каденції захиталося 
президентське крісло. Більшість венесуельців уже сьогодні готові 
жити без свого керманича

В
енесуела, в якій 7 жовтня 
відбудуться президентські 
вибори, відома завдяки 
двом феноменам: найбіль-

шим у світі покладам нафти (297 
млрд барелів) у так званому По-
ясі Оріноко та своєму одіозному 
диктаторові Уґо Чавесу. Цього-
річна електоральна кампанія по-
казує, що вперше за 14 років 
свого автократичного режиму 
нинішній лідер Каракаса зі-
штовхнувся з реальною загро-
зою своїй владі у вигляді опози-
ційної Коаліції демократичної єд-
ності під керівництвом Енріке 
Капрілеса Радонскі. Величезним 
питанням залишається, чи таки 
вдасться цьому молодому та 
енергійному опозиційному кан-
дидатові перемогти на виборах, 
що їх експерти вже характеризу-
ють як «вільні, але нечесні», й чи 
відбудеться в цій країні мирна та 
якісна зміна політичних еліт.

БОРОТЬБА 
ПРОТиЛежНОСТей
Уперше за історію Венесуели 
слабка, розділена опозиція вирі-
шила відмовитися від протиріч 
між собою і згуртувалася, неза-
лежно від правизни чи лівизни її 
складових груп, у спільну Коалі-
цію демократичної єдності (КДЄ) 
на чолі з обраним на літніх прай-
мериз Енріке Капрілесом, 40-річ-
ним колишнім мером карибської 
провінції Міранда. Прибічники 
Чавеса у притаманному їм стилі 
вбачають в опозиціонерах або 
своїх запеклих ворогів, «агентів 
іноземного капіталістичного ін-
тересу», супроти якого їхній лідер 
декларативно бореться, або ви-
разників інтересів маргінальних 
груп, що не заслуговують на увагу. 
Протилежний табір тим часом 
ставить перед собою зав дання по-
долати «роз’єднання венесуель-
ців» авторитарним режимом. 
Його метою в разі перемоги на 
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За даними 
Interdata, на кінець 
вересня 2012 року 

за Уґо Чавеса  
були готові прого-

лосувати  

48%  
виборців,  
тоді як за  

Енріке Капрілеса 
Радонскі –  

52%

НеВиКОРиСТАНІ 
МОжЛиВОСТІ 
Попри найбільші у 
світі поклади 
нафти, Венесуела 
сьогодні посідає 
лише дев’яте 
місце у світі серед 
найбільших країн 
– виробників та 
експортерів  
чорного золота

президентських виборах є зміц-
нення демократії в класичному 
розумінні слова: визнання й за-
кріплення політичного плюра-
лізму, забезпечення змагальності 
між різними силами.

Нинішня політична ситуація 
у Венесуелі, як стверджує профе-
сор політологічних студій Націо-
нального автономного універси-
тету Мехіко Хосе Вольденберґ, 
цікава тим, що влада й опозиція 
помінялися місцями. Зазвичай 
перша закликала до єднання, 
мотивуючи це тим, що вона пра-
цює на благо кожного громадя-
нина країни. А сьогодні чавісти 
виступають за різку поляриза-
цію в суспільстві та політиці. Де-
мократичний табір, своєю чер-
гою, апелює до модернізації та 
об’єднання, тоді як зазвичай іш-
лося про розмежування заради 
майбутнього.

Прихильники нинішнього 
президента й КДЄ – це два полі-
тичні дискурси, два бачення май-
бутнього Венесуели, яким ніколи 
не знайти порозуміння між со-
бою, оскільки вони репрезенту-
ють зовсім відмінні, антагоніс-
тичні цінності.

ВАжКІ ВиБОРи
Однострій кольору хакі й черво-
ний берет десантника – це один з 
усталених образів Уґо Чавеса, 
портретними зображеннями 
якого розмальовано стіни бага-
тьох міст 29-мільйонної латино-
американської країни напере-
додні виборів. Характерно, що 
його супротивник Енріке Капрі-
лес на носіях зовнішньої реклами 
не присутній узагалі, як і решта 
п’ятеро незалежних кандидатів. 
Та це й не зовсім можливо в кра-
їні, де практично все – від харчо-
вої промисловості до медіа – наці-
оналізоване, а багатопартійність є 
лише тимчасовою умовністю. 
Сьогодні в руках чавістів перебу-
вають сім державних телеканалів і 
35 приватних.

Імідж мілітариста ставить ни-
нішнього лідера Венесуели в 
один ряд із покійними Саддамом 
Хусейном і Муаммаром Каддафі 
та декотрими ще живими афри-
канськими й латиноамерикан-
ськими «диктаторами нового по-
коління». 

Експерти зазначають, що ці 
перегони будуть найважчими в 
політичній кар’єрі нинішнього 
диктатора, який стрімко втра-
чає харизматичність і прива-

бливість в очах громадян. Біль-
шість із тих, хто нині готовий 
підтримувати Чавеса в його 
прагненні посісти втретє наси-
джене за два попередні терміни 
президентське крісло, – це най-
бідніша, люмпенізована час-
тина венесуельців, яких він при-
ваблює своїми широкими соці-
альними програмами в меди-
цині та освіті. Уґо Чавес у своїх 
діях не оригінальний: так само 
як колись Саддам Хусейн чи 
Муаммар Каддафі, він вдає із 
себе Гаруна аль-Рашида (що-
правда, на латино-
американський кшталт). Пи-
тання лише в тому, якою ціною 
вдається провадити таку полі-
тику соціального популізму й 
чим це обернеться для ниніш-
ньої Венесуели.

Могутнішими за команданте, 
який тримає у своїх руках най-
більші поклади нафти у світі, є 
виборча скринька й реальне во-
левиявлення венесуельців, які 
живуть у країні, де щохвилини 
можна очікувати чого завгодно.

СОЦІАЛІЗМ  
ПО-ВеНеСУеЛЬСЬКи
Об’єднана соціалістична партія 
Венесуели та нинішній її прези-
дент свого часу прийшли до 
керма під гаслами проведення 
конституційної реформи, очи-
щення країни від корупції та 
зловживань із боку тодішніх 
провладних еліт, створення сус-
пільства соціальної справедли-
вості та залучення мас до керу-
вання країною. Реформу Осно-
вного Закону таки здійснили в 
1999 році, надавши державному 
лідерові майже необмежені по-
вноваження. Наступними кро-
ками стали радикалізація соці-
альних та економічних перетво-
рень, зокрема націоналізація ви-
робництва сталі й цементу, а та-
кож нафтовидобувної галузі. 
Такі дії призвели до спротиву 
традиційних еліт, зокрема місце-
вих олігархів. Але ними список 
невдоволених чавістським режи-
мом не обмежується. Є ще інте-
лігенція та середній клас, яких 
не надто приваблює загроза ес-
калації насилля на вулицях Ка-
ракаса та інших міст. Незадово-
лені й вихідці з низів, що здо-
були освіту завдяки урядовим 
програмам, але тепер вимагають 
більшого.

Політика Чавеса покращила 
стан незаможних верств, але не 

викоренила бідності. Хоч би який 
потужний був авторитарний ре-
жим, його невід’ємними рисами 
виявилися неповоротка бюро-
кратична машина та всюдисуща 
корупція.

Сутички на вулицях Каракаса 
та інших венесуельських міст між 
чавістами й прихильниками Ен-
ріке Капрілеса – це традиція міс-
цевої політичної боротьби. Чавесу 
пощастило: масових соціальних 
заворушень, як-от Каракасо часів 
Карлоса Андреса Переса, за його 
правління не було. Не було й 
масштабної нафтової кризи 1994 
року, що сталася за каденції Ра-
фаеля Кальдери. От тільки на-
слідки згаданих подій залиши-
лися. Чавістський режим не заре-
комендував себе як компетент-
ний, щоб реанімувати венесуель-
ську економіку й поставити її на 
сучасні рейки. Націоналізація 
приватного сектору Венесуели 
узалежнила його від державної 
нафтової компанії PDVSA, інфра-
структура країни руйнується. Си-
туація зі злочинністю чимось на-
гадує мексиканську – кривавих 
убивств уже ніхто не рахує, і влада 
нічого не робить, аби перекрити 
нелегальний трафік наркотиків із 
сусідньої Колумбії, перетворю-
ючи країну на одного з найбіль-
ших у світі перевізників отруй-
ного зілля. Іншим важливим сиг-
налом про необхідність змін є пе-
ребої з постачанням продоволь-
ства та електроенергії.

Хоч би якими були резуль-
тати виборів, програш Чавеса у 
боротьбі за пост президента ще 
не призведе до автоматичного 
усунення чавістів від влади. На це 
демократам доведеться витра-
тити багато часу й зусиль. 

КАРАКАС

Коро

Мерида

Матурін

А Т Л А Н Т И Ч Н И Й  О К Е А Н

Пуерто-Аякучо
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Сьюдад-БоліварБарінас
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Населення: 
28,9 млн осіб
ВВП на особу (2011 рік): 
$12 836
Індекс корупц�: 
172 зі 183 позицій
Індекс людського розвитку: 
73 зі 194 позицій (0,735)
Індекс легкості ведення бізнесу: 
177 зі 181 позиц�
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У БРиТАНІї РОЗРиВ МІж 
БАГАТиМи й БІДНиМи – 
ОДиН ІЗ НАйБІЛЬшиХ У 
ЄВРОПІ, І ВІН ЗРОСТАЄ НАДАЛІ

Автор:  
Майкл Бініон, 

Велика 
Британія

Класовий поділ
Необережне слово політика спровокувало 
дебати щодо класової природи британського 
суспільства

ч
и важлива у сьогодніш-
ній Британії належність 
до того чи того соціаль-
ного класу? Здавалося б, 

остан німи роками ця тенденція 
іде на спад. Під час правління 
Марґарет Тетчер і Тоні Блера 
суспільство країни бачилось 
більш егалітарним і меритокра-
тичним. Менше значення мало 
те, як люди розмовляють, до 
якої школи ходили чи яким 
було суспільне становище їхніх 
батьків.

Утім, сутичка між міністром 
правлячого кабінету й поліцей-
ським на посту перед резиден-
цією прем’єра на Даунінг-стрит 
знову розворушила класові при-
страсті, заплямувала репутацію 
Консервативної партії і викли-
кала запеклі суперечки в сус-
пільстві з приводу того, що кла-
совий поділ і досі відіграє роль у 
британській політиці.

Інцидент був нібито баналь-
ний. Ендрю Мітчелл, головний 
організатор консерваторів, від-
повідальний за партійну дисци-
пліну в Палаті громад, поспі-
шав виїхати з резиденції на 
Даунінг-стрит велосипедом. 
Черговий поліціянт відмовився 
відчинити головні ворота, поси-
лаючись на інструкції з безпеки, 
наказав урядовцеві зійти з дво-
колісного транспорту і провести 
його крізь бічну хвіртку. Розлю-
чений Мітчелл вилаяв правоо-
хоронця і обізвав його «пле-
бом», який мусить «знати своє 
місце». Ображений поліцей-
ський доповів про інцидент сво-
єму начальству. Справа просо-
чилася в пресу – і країною про-
котилася хвиля обурення.

Його викликало слово 
«плеб», скорочена форма від 
«плебей». Це не лайливе слово. 
Але використовуване як пейора-
тивний засіб на позначення 
представника робітничого 
класу. Міністр не просто назвав 
поліцейського людиною ниж-
чого класу – він іще й наказав 

йому «знати своє місце» і таким 
чином вимагав пошани до себе 
як персони, яка на соціальній і 
класовій драбині стоїть на ви-
щому щаблі.

Мітчелл визнав, що повівся 
грубо й вибачився за образу по-
ліціянта. Однак заперечив, що 
вжив слово «плеб», хоча в поліції 
наполягають, що він таки його 
сказав. Преса та опозиційна Лей-
бористська партія виступили з 
вимогами про відставку Міт-
челла. Водночас прем’єр-міністр 
Девід Кемерон висловився на 
його підтримку, хоча ця ситуація 
поставила і його в надзвичайно 
незручне становище. Скандал 
знову оживив звинувачення на 
адресу консерваторів як партії, 
що представляє привілейовані 
класи суспільства – як це було у 
ХVIII й XIX століттях. У час, 
коли режим суворої економії та 
скорочення державних програм 
особливо сильно вдарив по 
менш забезпечених прошарках 
населення, загальне обурення 
викликає те, що багаті не йдуть 
на ті самі жертви, вимога щодо 
яких стосується решти грома-

дян. Багато консерваторів твер-
дили: «…ми всі в одному човні», 
закликаючи до болісних змен-
шень бюджетних витрат. Елек-
торат лейбористів заявляє, що це 
неправда.

Оливи у вогонь підливає і те, 
що більшість керівних посад у 
Британії, на загальну думку, й 
досі обіймають люди, які діс-
тали освіту в приватних на-
вчальних закладах, походять із 
заможних родин або належать 
до так званого істеблішменту. 
40 років тому нікого не диву-

вало, що багаті сім’ї охоплюють 
більшість керівних позицій у 
суспільстві. Але якщо консер-
ватори-прем’єри 1950-х і 1960-х 
(Вінстон Черчилль, Ентоні Іден, 
Гарольд Макміллан та Алек 
Дуґлас-Г’юм) часто були влас-
никами аристократичних титу-
лів і нащадками дворянських 
родів, то соціальна революція 
кінця 1960 – 1970-х років змен-
шила вагу класового похо-
дження. Просунутися вгору 
кар’єрними сходинками в біз-
несі, політиці та юриспруденції 
можна було на підставі власних 
заслуг, а не завдяки «зв’язкам» 
чи тому, що самі британці нази-
вають «старою шкільною кра-
ваткою» (тобто дружбою одно-
класників). Марґарет Тетчер – 
типовий зразок: дівчина з 
«нижчого середнього класу», 
донька бакалійника, якій вда-
лося дістати освіту в Оксфорді й 
потрапити в політику, попри 
своє невисоке походження. А 
Тоні Блер, хоч і ходив до приват-
ної школи, став лідером Лейбо-
ристської партії, яка була засно-
вана для надання ширших мож-
ливостей трудящим і значною 
мірою залежить від коштів та 
підтримки профспілок.

Одна приватна школа посі-
дає особливо панівне становище 

44|УКРаЇнсЬКИЙ ТИЖДЕнЬ|№ 40 (257) 5 – 11.10.2012

сВіТ|вЕлИКа брИтаНіЯ



ПАТРИЦІЙ ТА 
ПЛЕБЕЇ.  
Міністру-кон-
сер ваторові 
Ендрю Міт-
челлу нелег-
ко буде відми-
тися від зви-
нувачень у де-
монстратив-
но зверхньо-
му ставлен-
ні до вихідців 
із нижчих сус-
пільних про-
шарків

в британському суспільстві. Це 
Ітон, дуже хороший заклад. Але 
вартість навчання однієї ди-
тини там становить майже £30 
тис. за рік. Серед сьогоднішніх 
випускників Ітона – прем’єр-
міністр Кемерон, мер Лондона 
Боріс Джонсон і старший єпис-
коп, який є одним із головних 
кандидатів на наступного архіє-
пископа Кентерберійського, 
главу Англіканської церкви.

У британському суспільстві 
все ще панує класовий поділ. 
Представників різних класів досі 
можна розпізнати за специфіч-
ною вимовою. Але, незважаючи 
на зусилля всіх урядів за останні 
50 років, спрямовані на надання 
молоді рівних можливостей для 
вступу до університету або здо-
буття фахової підготовки, ста-
тистика свідчить, що вихідцям із 
середніх класів набагато легше 
обійняти найкращі посади. На 
телебаченні зараз показують по-
пулярний серіал «Абатство Да-
унтон» – драму про «два світи, 
два способи життя» напередодні 
Першої світової війни: аристо-
кратів, які мешкають у пишному 
маєтку, і слуг, які там-таки на 
них працюють. Крім цього, було 
знято ще кілька серіалів про со-
ціальний поділ суспільства ко-
лись і тепер.

Класовий поділ – не те саме, 
що різниця в матеріальних стат-
ках. Але багатьом здається на-
впаки. Політика Лейбористської 
партії завжди була спрямована 
на серйозне підвищення подат-
ків для багатих, що має дати 
змогу оплатити покращення со-
ціальних умов для трудящих 
класів. Марґарет Тетчер розкри-
тикувала цю ідею, стверджуючи, 
що будь-хто, маючи бодай дрібку 
честолюбства, може пробратися 
нагору, тож держава не повинна 
вдаватися до «соціальної інже-
нерії», щоб змінити погляди лю-
дей, запобігти проявам снобізму 
або скасувати привілеї.

Але нині економіка Сполу-
ченого Королівства переживає 
скрутні часи. За останні чотири 
роки майже не було зростання, і 
на даний момент – знову реце-
сія. Політику коаліційного 
уряду спрямовано на змен-
шення держборгу, щоб захис-
тити вартість британської ва-
люти на міжнародних ринках. 
Одначе зменшення видатків – 
болючий процес, що означає 
скасування багатьох дорогих 
програм допомоги малозабезпе-
ченим (виплати безробітним, 
спеціальна допомога низькоо-
плачуваним працівникам, жит-
лові субсидії та щедрі «лікар-

няні»). Водночас верхня ставка 
податку на дохід для найбільш 
забезпечених цього року була 
зменшена від 50% до 45%: уряд 
побоювався, що високі фіскальні 
збори знищують стимули й від-
лякують найпідприємливіших і 
найамбітніших бізнесменів.

Через це профспілки й Лей-
бористська партія звинуватили 
уряд у розв’язанні «класової ві-
йни». Статистика свідчить, що в 
Британії розрив між багатими та 
бідними – один із найбільших у 
Європі – й надалі зростає. Уряд 
тим часом звертає увагу, що 1% 
людей із найвищими доходами 
за минулий рік сплатив 24,5% 
від загальної суми прибуткового 
податку. Але опозиція заявляє, 
що банкіри все ще виділяють 
собі величезні оклади й премії, 
що податки використовують для 
порятунку безвідповідальних 
фінустанов, а самі їх власники 
взагалі навряд чи хоч якось 
страждають.

У сьогоднішньому економіч-
ному кліматі виборці дивляться 
на всіх політиків як на дискреди-
тованих і не вартих поваги. Від-
чайдушно намагаючись повер-
нути втрачений кредит довіри, 
партії згадують про свої істо-
ричні витоки. Консерватори шу-
кають додаткової підтримки се-
ред заможних, а лейбористи 
знову прагнуть привабити увагу 
профспілок і робітників обіцян-
ками більш лівого, «соціалістич-
ного» курсу, спрямованого на те, 
щоб закрутити гайки багатіям.

Уряд дратує звинувачення в 
поглибленні поділу суспільства, 
а надто коли такі речі звучать 
від ліберальних демократів – 
молодших партнерів по коалі-
ції. Ось чому справа Мітчелла 
така небезпечна. Багато хто вва-
жає, що більшість консерваторів 
поділяють його погляди, навіть 
коли не вдаються до таких са-
мих слів. Сам він дуже засмуче-
ний із приводу скандалу.

За іронією долі, невдово-
лення було б куди меншим, 
якби він вилаяв поліцейського 
нецензурщиною. Але «плеб» 
стало таким отруйним словом, 
що тепер міністр може навіть не 
з’явитися на конференцію Кон-
сервативної партії наступного 
тижня – у випадку, якщо проти 
нього проводитимуть демон-
страції або в дебатах переважа-
тимуть «незручні» класові за-
питання. 
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Спілкувався 
Лесь Белей

Незакінчена війна 
Ґреґор Даллас про примарність повоєнного миру та панорамну історію 

БІОГРАФІчНА НОТА: 
Ґреґор Даллас – англійський істо-
рик. Народився у Лондоні, на-
вчався в Британії та США, мешкає 
у Франції. Автор трилогії: «1815: 
Дороги до Ватерлоо»; «1918: Ві-
йна і мир»; «Примарний мир. 
1945. Незавершена війна». 
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В
узька спеціалізація в науці 
може бути корисною для 
вирішення ситуативних 
проблем. Однак якщо 

йдеться про глобальні питання, 
то потрібно вдаватися до гло-
бальних підходів. Тут показовим 
прикладом є тема світових воєн. 
Історики, що пишуть про націо-
нальні історії (подібно до фахів-
ців із захворювань лівого вуха), 
можуть добре пояснити логіку 
світової війни у своїх країнах, од-
нак ширшого її розуміння у них 
бракує. Ґреґор Даллас – побор-
ник панорамного підходу, який 
виявився значно ефективнішим у 
віднайденні причиново-наслід-
кових зв’язків. Тиждень поспіл-
кувався з істориком незадовго 
після виходу українського пере-
кладу книжки «Примарний мир» 
(«Темпора»), яка викликала 
жваву дискусію в Європі.

У. Т.: чи не могли б ви коротко 
представити книжку «Примар-
ний мир» українським читачам? 

– Це третя частина моєї три-
логії під умовною назвою «Війна 
і мир», яка аналізує перебіг 
трьох найбільших європейських 
воєн аж до укладення миру. 
Перші дві частини були присвя-
чені Наполеонівській війні та 
Першій світовій. «Примарний 
мир» – про Другу світову. Усі три 
книжки показують, що для кра-
щого розуміння повоєнного 
майбутнього значно важливіше 
закінчення війни, аніж початок, 
хоча історики більше зосереджу-
ються на причинах. Будь-хто 
може розв’язати її. Достатньо 
мати пістолет або бомбу. А ось 
завершити може тільки геній. 
Найжахливіші моменти у всіх ві-
йнах наставали в останні місяці 
перед їхнім закінченням, часто 
зовсім непередбачувані. 

У випадку Другої світової 
хвиля насилля спричинила зу-
стрічні хвилі, припливи, від-
пливи та підводні течії. Усе це 
тривало ще довго після неї. 
Звідси і підназва: «Незавершена 
війна». Сталін ніколи не вважав 

країни Заходу союзними. Парти-
занська війна, яку підтримували 
комуністи на Заході, була наці-
лена як на нацистів, так і на за-
хідних союзників та місцеві рухи 
Опору. Можна вважати, що 
Друга світова завершилася аж 
1990 року, коли об’єдналася Ні-
меччина і були усталені нові 
кордони у «старому світі».    

«Примарний мир» дає мож-
ливість збагнути логіку дій Єв-
ропи під час цих ключових мо-
ментів. Можна побачити, на-
скільки взаємопов’я заними були 

військові рухи, політика, дипло-
матія та культурне життя всього 
континенту.  

Книжка побудована на низці 
порівнянь: Париж і Варшава, 
Лондон і Вашингтон, Москва та 
Берлін, щоб читач міг побачити, 
як день за днем, година за годи-
ною розгорталися події. Це про-
сто епос, кривавий і жахливий, 
але й величний водночас.

Українські читачі мають від-
чути весь трагізм, як ніхто ін-
ший, оскільки ваша країна побу-
дована на історичних фронтах та 



Ґреґор Даллас 
Примарний 
мир. 1945. 
Незавершена 
війна 
(«Темпора», 
2012)

МОжНА ВВАжАТи, щО ДРУГА 
СВІТОВА ЗАВеРшиЛАСЯ Аж 
1990 РОКУ, КОЛи БУЛи 
УСТАЛеНІ НОВІ КОРДОНи У 
«СТАРОМУ СВІТІ»

ЦиТАТА 
«Між Другою світовою війною та закінченням Напо-
леонівських воєн можна провести паралелі, оскільки 
російський (совєтський) фронт знову просувався у за-
хідному напрямку, до Центральної Європи. Але з цієї 
нагоди Угорська рівнина знову формує фронт: совєт-
ський фронт був основним фронтом цієї війни. Вирі-
шальний факт, на який варто звернути увагу, – те, що 
в результаті цих пересувань у війну втягнули цивільних 
громадян, які опинилися по різні боки армій та поста-
ли перед проблемою конфліктуючих лояльностей. 
Звідси і походять міфи про колабораціонізм та опір».
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конфліктах. Чи вже настав мир? 
Українці можуть відповісти на 
це запитання краще, ніж інші.

У. Т.: Які нові аспекти Другої сві-
тової висвітлено у цій книжці?

– Найбільша інновація – 
концентрація саме на переході 
від війни до миру. Більшість істо-
риків завершують свої праці кін-
цем Другої світової, а холодна ві-
йна – це вже тема інших дослі-
джень. Такий підхід неправиль-
ний. Тільки той, хто добре обі-
знаний з усіма внутрішніми пе-
рипетіями війни, зможе зрозу-
міти, що було потім. Навіть сьо-
годні наслідки війни тяжіють 
над Європою. 

У. Т.: Які моменти Другої світової 
унеможливили мир? 

– Нездорові відносини між 
Сходом і Заходом починаються з 
пакту Молотова – Ріббентропа. 
Аж до відкриття другого фронту 
1944 року ключові події відбува-
лися на російському театрі бойо-
вих дій, який відігравав майже ту 
саму роль, що й Західний фронт у 
Першій світовій. Саме тут стає 
зрозуміло, що Європа – це півост-
рів. 

Східний фронт Другої світо-
вої та Західний Першої світової 
були S-подібними. Тому червоні 
спочатку прорвалися на півдні, 
а потім на півночі. Застиглий 
S-подібний фронт перетворився 
на залізну завісу 1947-го.

Сталінград не був настільки 
вирішальним моментом, як це 
описано в багатьох книжках. 
Німці вже перед ним втрачали 
сили, і Сталінград був наслідком, 
а не причиною поразки. Справ-
жній перелом настав після танко-
вої битви під Курськом 1943 року. 
Саме тоді стало зрозуміло, що со-
вєти можуть завдати поразки За-
ходу без допомоги німців. Розгор-
нулася партизанська боротьба. 
Багато прийомів холодної війни 
почали застосовувати ще тоді, 
після Курська в липні 1943-го.

   
У. Т.: Ви пишете, що 19 серпня 
1944 року – це важливіша дата, 
ніж висадка в Нормандії. чому? 

– Саме тоді війна стала більш 
політичною, ніж мілітарною. У 
суботу 19 серпня західні союзники 
таки пішли з Нормандії на схід, 
щоб відсунути якомога далі за-
лізну завісу. У суботу в Парижі ви-
бухнуло комуністичне повстання, 
але саме тоді до Франції прибув 

генерал де Голль і перебрав на 
себе владу. Того самого дня зірва-
лася американсько-британ ська 
співпраця після бурхливої наради 
в Монтгомері, й американці кину-
лися на німецькі позиції, повто-
рюючи помилки 1918-го. Вони ке-
рувалися політичними міркуван-
нями і знехтували мілітарними: 
хотіли першими захопити Берлін. 
У ті самі вихідні Москва змінила 
тон союзника в холодній війні й 

підтримувала тільки комуніс-
тичні рухи Опору в Європі, прово-
куючи громадянські війни. Тоді ж 
фельдмаршал фон Клюґе почав 
організовувати антигітлерівський 
путч. Його звільнили тієї самої су-
боти, і він покінчив із собою. Тому 
19 серпня надзвичайно важливе. 
Інші історики ніколи не зістав-
ляли цих фактів. 

У. Т.: чи є щось спільне в Наполе-
онівських війнах, Першій та 
Другій світових? 

– Звичайно, є. Те, що Європа 
– це півострів, надає війнам од-
накової структури. За формою 
країни звужуються на заході. 
Тому якщо хтось атакує зі сходу, 
то може потрапити в оточення. 
Росія відіграла вирішальну роль 
у всіх трьох війнах, тому що це 
основа півострова, порівняно з 
іншими дуже широка. Вона до-
лучилася до європейських воєн 
тільки в XVIII столітті, але від-
тоді впливає на хід усіх мілітар-
них кампаній.   

Європейська «коаліційна» 
дипломатія була популярною 
1815 року. Її кульмінація – Віден-
ський конгрес. 1918-го сталося зо-
всім протилежне. Німеччина та 
Росія цілковито розпалися і де-

зінтегрувалися. Паризьку мирну 
конференцію я вважаю (напере-
кір більшості істориків) тріумфом 
дипломатії. Вона мог ла бути 
успішною, якби її рішень дотри-
мувалися. Усе знищили дві інші 
конференції в Рапалло та Ло-
карно. Вони усталили західні 
кордони Німеччини, але дали 
змогу переглянути східні (згідно 
з таємними угодами між СРСР та 
Веймарською Республікою). 
Тобто Нацистсько-радянський 
пакт 1939-го де-факто почав ді-
яти ще в 1920-х роках (див. Ти-
жень № 17–18/2012). Елі Алеві 
писав у 1930-х, що Перша світова 
«прийшла зі сходу». Це тим паче 
стосується Другої світової. 

У. Т.: Сьогодні написано багато 
книжок про Другу світову. чи 
можна вважати цю тему цілком 
висвітленою? 

– Думаю, «Примарний мир» 
відкрив шлях для нових дослі-
джень. Ця книжка засвідчила, 
що аналізувати війни з перспек-
тиви всієї Європи – досить плід-
ний підхід. На жаль, національні 
історії нині надалі популярні. 
Можна часом почути: «Уже ні-
чого досліджувати у Другій сві-
товій». З погляду національних 
історій це, можливо, й правда.

У. Т.: чи повинна історична 
книжка бути хорошим нарати-
вом? 

– Професор Лоренс Стоун під 
враженням від сухого та абстрак-
тного стилю Школи анналів 
часто казав про необхідність «від-
родити наратив». Хороший нара-
тив – це справа вродженого та-
ланту, яким не всі історики мо-
жуть похвалитися. 

Звичайно, велика історія ве-
лика тому, що будується на нара-
тиві найвищого рівня. Ці поняття 
невіддільні. Два провідні істо-
рики ХІХ століття Жуль Мішеле 
та Томас Карлейль також чудові 
музиканти. Найкращі історики 
мають музичний слух. Це допо-
магає відчути ритм історії. Вони 
володіють також ритмом влас-
ного речення: знають, на чому 
наголосити і де зробити паузу. 

Я не писав «Примарний мир» 
як нон-фікшн, а створював прав-
диву, драматичну книжку, ши-
роке полотно. Багато залежить 
від автора і його уяви: коли вво-
дити наступного персонажа, як 
його змалювати і вписати в за-
гальний сюжет. 



Інопланетне вторгнення
Радянізація Західної України у 1939–1941 роках стала тріумфом 
більшовицької варварської дикості над культурнішим «визволеним» 
населенням

Автор: 
Олександр 

Пагіря В
ступ Червоної армії до За-
хідної України у вересні 
1939 року за наслідками 
таємних угод між гітле-

рівською Німеччиною та ста-
лінським СРСР не тільки при-
ніс хвилю націоналізації про-
мисловості, банків, транспорту, 
землі, експропріацію майна, 
репресії та депортації насе-
лення, а й красномовно засвід-
чив рівень побутової культури 
прибульців зі Сходу, викли-
кавши справжній шок у місце-
вого населення. У 1939–1941 ро-
ках повсякденне життя захід-
ноукраїнських земель зазнало 
різких змін під впливом радя-
нізації та насадження примі-
тивнішої цивілізаційної куль-
тури «визволителів».

БІЛЬшОВиЦЬКА НАВАЛА
Сам вигляд солдатів та офіце-
рів «непереможної і легендар-
ної» справляв незабутнє вра-
ження. «Перші радянські під-
розділи, які займали Львів, 
мали незвично поганий ви-
гляд: червоноармійці були го-
лодні, обідрані, замурзані, 
брудні, вихудлі, одягнуті в по-
гану уніформу та погано озбро-
єні», – пригадував мешканець 
столиці Галичини. Фантас-
тичні розповіді комуністичних 
політпрацівників під час зу-
стрічей із населенням про при-
нади життя в Радянському Со-
юзі й загалом недолугість агі-
тації подекуди викликали на-
смішки серед місцевих селян та 
міщан. Зовнішній вигляд і по-

ведінка новоприбульців були 
яскравою протилежністю до 
слоганів комуністичної пропа-
ганди про щасливе й радісне 
життя в Країні Рад.

Услід за радянським вій-
ськом на новоприєднані тери-
торії прийшли армія чиновни-
ків та апарат НКВД. Західно-
українські землі, що були од-
ними з найменш розвинених, 
найбідніших регіонів Другої 
Речі Посполитої, в умовах «зо-
лотого вересня» виявилися 
справжнім ельдорадо для біль-
шовиків. Під час перебування в 
містах Галичини й Волині ті 
намагались оперативно покра-
щити свій злиденний матері-
альний стан, розпочавши 
«штурм» місцевих крамниць.

НА ЗЛАМІ. 
Зовнішній вигляд 

Львова за два роки 
червоної окупації 

зазнав суттєвих змін
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ДВОРІчНе ПАНУВАННЯ 
«ВиЗВОЛиТеЛІВ» 
ПОЗНАчиЛОСЯ  
НА ДОБРОБУТІ чи Не КОжНОї 
СІМ’ї В ЗАХІДНІй УКРАїНІ

Щоб полегшити це за-
вдання, одним із перших роз-
поряджень нової влади стало 
запровадження курсу карбо-
ванця на рівні з польським зло-
тим, який до початку війни був 
учетверо нижчим. Це дало 
змогу здійснити «легалізова-
ний грабіж» «звільнених» те-
риторій. Насамперед за низь-
кими цінами скуповували одяг, 
взуття, інші товари мануфакт у-
 ри, папір, годинники, каву, шо-
колад, солодощі та ще низку де-
фіцитних в умовах «соціаліс-
тичного раю» продуктів широ-
кого вжитку. Навантажені то-
варами транспорти із захопле-
них, конфіскованих та націона-
лізованих підприємств, складів 
і торгових точок масово виїж-
джали на схід. Водночас звідти 
привозили нафту, сірники, ма-
хорку й сіль. За кілька тижнів 
полиці в магазинах міст Захід-
ної України спорожніли. Бра-
кувало всього – від одягу та 
взуття до паперу й засобів для 
гоління.

З огляду на ненаситний по-
пит прибульців зі сходу, радян-
ська влада намагалася якимось 
чином проконтролювати цей 
товарообіг. Зокрема, 1940 року 
в містах Галичини та Волині 
постала мережа державних ко-
місійних магазинів, які за за-
ниженими цінами скуповували 
в населення предмети одягу, 
взуття й побуту (друкарські та 
швейні машинки, меблі, пате-
фони, ба навіть старі калоші й 
патефонні платівки).

КУЛЬТУРНО НеЗАйМАНІ
Українців та поляків шокували 
вкрай низький рівень освіче-
ності й культурна примітив-
ність не тільки простих солда-
тів та дрібних урядовців, а й ви-
щих офіцерів та чиновників. 
Через цивілізаційну відста-
лість «визволителів» часто до-
ходило до курйозів, які стали 
предметом глузувань та сюже-
тами численних анекдотів. Зо-
крема, поширеними явищами 
серед радянської номенклатури 
було використання в експро-
прійованих квартирах раковин 
клозетів замість умивальників, 
поїдання зубної пасти, носіння 
дружинами радянських офіце-
рів «трофейних» пеньюарів як 
вечірніх суконь тощо.

Відчуття відчуження поси-
лював специфічний радян-

ський етикет. За правило вва-
жалося заходити у верхньому 
одязі та головному уборі до за-
критих приміщень, не поступа-
тися місцем у громадському 
транспорті жінкам і не пропус-
кати їх уперед, входячи у двері. 
Більшовики не знали, для чого 
призначені носові хустинки, за-
соби гоління, зубна паста, нічні 
горщики й інші «екстрава-
гантні буржуазні» засоби гігі-
єни.

На тлі охайного й елегант-
ного польського офіцерства 
вкрай непривабливий вигляд 
мали радянські військові (у на-
роді їх називали «команді-
рами»). Місцевому обивателеві 
важко було уявити офіцера з 
грубим неінтелігентним об-
личчям, який носив торбу ре-
чей чи тримав дитину на руках, 
мав неакуратний і зім’ятий ви-
гляд, часто лаявся і в командах 
використовував словосполу-
чення на кшталт «Давай-
давай!».

Радянізація не тільки при-
звела до утвердження планово-
командної моделі економіки, 
ідеологізації суспільної та куль-
турної сфер, до встановлення 
атмосфери страху і терору, а й 
стала тріумфом більшовицької 
варварської дикості й хамства 
над більш розвинутою культу-
рою широких верств «визволе-
ного» населення, яке в умовах 
буржуазного ладу мало значно 
вищий рівень цивілізаційного 
розвитку, аніж прибульці зі 
сходу за «всеперемагаючого со-
ціалізму».

Надзвичайно показовою в 
цьому сенсі була різка зміна 
моди. У містах стало небез-
печно виходити на вулиці в до-
рогому і статусному одязі. 
Оскільки червоноармійці ак-
тивно полювали за ручними го-
динниками та хорошим взут-
тям (в умовах СРСР черевики 
трактовано було як ознаку до-
бробуту), то міщани воліли 
перших узагалі не надягати, а 
друге заміняли старим і недо-
глянутим. Серед пролетарів 
швидко поширювався радян-
ський робітничий одяг – фу-
файки, ватяні штани, чоботи, 
характерні картузи. Модними 
ставали елементи військового 
строю без відзнак – френчі, га-
ліфе тощо. Львів, Тернопіль, 
Станіслав, Дрогобич, Чернівці, 
Луцьк та Рівне вподібнилися до 

інших міст Союзу, вулицями 
яких ходили сірі, вбого вдяг-
нуті люди, які будь-що намага-
лися не вирізнятися з безли-
кого натовпу.

ПРиНАДи 
«СОЦІАЛІСТичНОГО РАЮ»
Великим випробуванням для 
жителів Західної України стало 
загострення продовольчої про-
блеми в перші місяці більшо-
вицької окупації. Бойові дії та 
наплив великої кількості бі-
женців із окупованої Вермах-
том частини Польщі зумовили 
стрімке зростання цін на харчі 
та промислові товари (до 

грудня 1940 року у 8–12 разів). 
Водночас поспішна націоналі-
зація великої та середньої тор-
гівлі зруйнувала налагоджену 
систему постачання, насампе-
ред у містах. Зокрема, у Львові 
в грудні 1939 року міська влада 

«Після 20-річного 
свого володіння і 

20-річного господа-
рювання, прийшли 
як останні казкові 
нуждарі, причому 

з-поза їх матеріяль-
ної мізерії визирала 
жахлива духова мі-
зерія большевиць-
кого світу, то це мо-
гло тільки відстра-
шувати наш здоро-
вий і тверезий се-
лянський народ».

Зі спогадів
Гавриїла  

Костельника
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націоналізувала 343 із 466 
дрібних приватних крамничок і 
кіосків. Відтак узимку 1939–
1940 років базарні ціни на 
вершкове масло, молоко, яйця, 
порівняно з довоєнним часом, 
збільшилися в середньому у 
5–10, на хліб – у 4–5 разів, м’ясо 
(яловичину та свинину) у 5–7 
разів. Після заборони продажу 
борошна і хліба на селі, кол-
госпники масово рушили в 
міста.

Наприкінці 1939 року ситу-
ація ускладнилась і жителі міст 
та містечок Західної України зі-
ткнулися з невід’ємним атрибу-
том радянської торгівлі – го-
стрим дефіцитом продуктів 
першої необхідності, насампе-
ред хліба, цукру, м’яса, молока 
та масла. До повсякденного 
життя міст Галичини й Волині 
ввійшли такі принади «соціа-
лістичного раю», як черги, ко-
трі часом сягали кількасот ме-
трів і налічували до півтори ти-
сячі осіб. У них городянам до-
водилося проводити щодня на 
морозі до трьох-чотирьох го-
дин, щоб прогодувати себе та 
свої родини. В умовах гострої 
нестачі продуктів першої необ-
хідності, влада запровадила 
нормування видачі товарів на 
особу. Часом мешканці мусили 
купувати відлежані на полицях 
харчі не першої свіжості. Зва-
жаючи на дефіцит паперу, в ма-
газинах зовсім не пакували то-
варів. Інколи щасливці, які 
придбавали продукти на вагу, 
зокрема борошно чи цукор, по-
верталися додому, несучи свою 
цінну здобич у кишенях або 
шапках. Бутафорією радян-
ського добробуту стали пусті 
віт рини магазинів із портре-
тами Сталіна, Лєніна та Моло-
това.

У другій половині січня 
1940 року Львів, який вважали 
радянською візиткою Гали-
чини, охопив голод. За цієї си-
туації порятунком слугувала 
торговельна організація, яку в 
народі прозвали БЗС (баба з 
села). В умовах інфляції в дея-
ких місцевостях відновився на-
туральний обмін продоволь-
ством, зросли рівень злочин-
ності й спекуляція, виник чор-
ний ринок, із яким активно бо-
ролася влада. Щоб прогодувати 
себе, мешканці міст були зму-
шені обмінювати особисті речі 
й меблі на харчі. Символом ма-

сової пауперизації стали торги 
на Краківській площі у Львові, 
в яких брали участь вихідці з 
різних прошарків населення, 
позбавлені будь-яких засобів 
існування. «У двох доволі до-
вгих шеренгах стояли про-
давці, серед яких опинилися 
представники найкращих і 
найкультурніших прошарків 
Львова, представники старої 
польської аристократії. Цілий 
давній і елегантний світ 
Львова… А вуличкою між двома 
шеренгами йшли покупці, 
якими найчастіше були росі-
яни – радянські офіцери, сол-
дати, урядовці та їхні жінки, 
які тут перетворювалися на єв-
ропейських дам», – згадував 
житель міста, поляк Ян Рогов-
ський.

До весни 1940-го вдалося 
частково подолати продовольчі 
проблеми й завдяки збільше-
ному постачанню припинити 
голод. Уже у квітні 1940 року до 
магазинів Львова, який напів-
офіційна пропаганда вважала 
«улюбленим містом товариша 
Сталіна», прибули різні сорти 
риби, цукор, олія, борошно, 
масло, сири, яйця, овочеві кон-
серви, кримські та кавказькі 
вина, сірники, папіроси тощо. 
Утім, попри показові заходи з 
покращення продовольчої си-
туації в столиці Галичини, на 
периферії дефіцит окремих то-
варів широкого вжитку став не-
одмінним атрибутом влади 
«перших совітів».

ГОТОВе жиТЛО ТА 
«щАСЛиВІ ПОДОРОжІ»
Наплив біженців і пізніша поява 
кількох тисяч представників 
більшовицької адміністрації, 
військ і співробітників НКВД з 
родинами, загострили житлову 
проблему в містах Західної Укра-
їни. Потреби військово-полі цій-
ної машини окупанта були задо-
волені в украй нахабний спосіб – 
конфіскації квартир та будинків у 
власників, насамперед представ-
ників польської еліти. До 27 лис-
топада 1939 року тільки у Львові 
до диспозиції апарату НКВД та 
Червоної армії було передано 
1004 помешкання. З ордером, а 
часом і без нього, прибульці са-
мовільно займали квартири ра-
зом із меблями, виганяючи гос-
подарів у підвальні приміщення 
будинків чи й просто на вулицю. 
У кращих випадках ті були зму-
шені ділити свою квартиру із 
сім’єю радянського вельможі.

Наприкінці грудня 1939 ро ку 
розпочалася націоналізація 
житла у великих містах, за на-
слідками якої конфісковували 
також усе майно і передусім 
цінні речі. Ті, кому пощастило 
уникнути експропріації, були 
обкладені надміру високими по-
датками й через загрозу репре-
сій у разі невиплати чиншу, до-
бровільно покидали свої помеш-
кання, які відразу займали при-
бульці зі Сходу.

Водночас для підтримання 
соціалістичного реноме було ак-
тивно проваджено політику за-

«Перше враження 
від наших визволи-
телів було мізерне. 
Вояки були у дран-

тивих уніформах ка-
вового кольору, за-
пнутих під шиєю і 
підперезаних поя-
сом, з кепками на 
голові, у чоботях, 

що мали своєрідний 
запах. Як і їхні авто-
мобілі (їх, зрештою, 

було небагато). 
Рушницю дехто мав 
на ременях, дехто 
на мотузках. Стар-

шини виглядали не-
багато краще. Мали 

на ковнірах неве-
ликі червоні ема-
леві квадратики, 
прямокутники і 

ромби. Всі непевно 
роззиралися, було 

багато азійських об-
лич. Усі спершу ки-

нулися до крам-
ниць, де ще були то-
вари, які вони не ба-
чили: добрий одяг, 
листовий папір, до-
машнє знаряддя».
Зі спогадів Романа 

Волчука

ВИЗВОЛЕНІ. 
Робітники 
міст Західної 
України 
одягалися 
набагато 
краще за 
представників 
радянської 
номенклатури
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безпечення житлом «трудящих 
верств суспільства», унаслідок 
якої, наприклад, у користування 
робітників Львова було передано 
11 тис. 869 квартир. Та це не вирі-
шило житлової проблеми в місті. 
Тому влада вдалася до традицій-
них для СРСР методів ущіль-
нення (поселення кількох родин 
в одне помешкання, переплану-
вання великих квартир на кілька 
менших) і створення комуналок. 
Це спричинило побутові незруч-
ності та поступовий занепад місь-
кої культури, генерувало по-
стійне напруження в суспільстві, 
створюючи джерела майбутніх 
конфліктів.

Водночас у багатьох містах і 
райцентрах Західної України на-
ціоналізовані будинки залиша-
лися без господарського догляду, 
що призвело до руйнації водого-
нів, газових магістралей, каналі-
зації та внутрішнього електроус-
таткування, виникли перебої в 
постачанні газу городянам. Осо-
бливо важко їм було пережити 
морозну і тривалу зиму 1939–
1940 років, коли доводилось опа-
лювати помешкання дровами, 
підшивками старих газет і непо-
трібними меб лями. Не краща си-
туація була й з електричним стру-
мом. Восени 1940-го в окремих 
районах Львова світло гасло вже 
після полудня, внаслідок чого до 
вжитку повернулися нафтові 
лампи.

До цього всього додалося по-
гіршення санітарно-епіде-міо-
ло гіч ної ситуації, викликане по-

явою десятків тисяч біженців, 
які мешкали в бараках, підва-
лах та приміщеннях, часто по-
збавлених елементарних сані-
тарних умов, наявністю бага-
тьох нерозчищених сміттєзва-
лищ після бойових дій та дефі-
циту найнеобхідніших предме-
тів гігієни – за «перших совітів» 
мило стало одним із символів 
недостатку, коштувало дуже до-
рого й було, за спогадами оче-
видців, «страшним і чорним як 
вугілля».

Елементом урбаністичного 
ландшафту стали страшенно пе-
реповнені трамваї, окремі паса-
жири яких прилаштовувалися 
на східцях та буферах, а паном 
ситуації тут був міліціонер-
більшовик, що вирішував, де зу-
пинятиметься транспорт і де 
кому виходити. Залізничні по-
тяги ходили вкрай нерегулярно, 
часто із запізненням на кілька 
годин, неопаленими й неосвітле-
ними вагонами, вибитими шиб-
ками, вкрай натрамбовані паса-
жирами, що тіснилися в коридо-
рах, переходах, туалетах і навіть 
висіли із зовнішнього боку, три-
маючись руками за вікна. Діс-
тати квиток на таку «щасливу 
подорож» можна було тільки 
простоявши в кількагодинній 
черзі (чимало рейсів більшовики 
скасували, зважаючи на нестачу 
вугілля та вивезення великої 
кількості залізничного устатку-
вання із Західної України на 
схід).

Загалом дворічне панування 
«визволителів» позначилося на 
добробуті чи не кожної тамтеш-
ньої родини, призвівши до різ-
кого падіння рівня життя насе-

лення, пауперизації та соціаль но-
культурної деградації. У цивіліза-
ційному сенсі розвиток соціуму 
був відкинутий на кілька десяти-
літь назад. Вступ Червоної армії 
та подальші заходи з радянізації 
місцеві жителі сприймали як вар-
варську навалу, яка змітала все 
на своє шляху, силоміць нав’я-
зуючи свою модель роз вит  ку. 

ЗОВНІшНІй ВиГЛЯД І 
ПОВеДІНКА 
НОВОПРиБУЛЬЦІВ БУЛи  
ПРОТиЛежНІСТЮ ДО 
СЛОГАНІВ КОМУНІСТичНОї 
ПРОПАГАНДи

ВІДІРВАНІ 
ВІД РЕАЛь-
НОСТІ. Роз-
повіді про-
пагандистів 
про щасли-
ве й замож-
не життя в 
СРСР бачи-
лися фантас-
тикою на тлі 
вбогого соці-
алістичного 
побуту



Атака на ЗЛО
Нейтральні карикатури – це більше не типово для США

К
арикатура, особливо полі-
тична, – жанр, який по-
троху відмирає в україн-
ських ЗМІ. Якщо раніше 

практично всі газети та журнали 
використовували сатиричні гра-
фічні замальовки, щоб викрити 
актуальні соціальні чи політичні 
проблеми, то сьогодні чимало 
видань узагалі відмовилися від 
них. Це передусім продиктовано 
специфікою нашого медіа-
простору – кишенькові ЗМІ, боя-
чись критикувати владу, вда-
ються до самоцензури і воліють 
не публікувати критичних ілю-
страцій. У США теж спостеріга-
ється тенденція відмови від ка-
рикатури, щоправда, вона зумов-
лена суто ринковими причи-
нами: чимало друкованих ви-
дань переходять в онлайн. Двічі 
лауреат Пулітцерівської премії 
Девід Горсі розповів Тижневі, 
як розвивається в цифрову добу 
карикатуристика у США.

У. Т.: Ваш розділ на сайті 
LATimes.com є одним із найпопу-
лярніших. А чи популярна зараз 
узагалі карикатура в СшА? У ра-
дянські часи це був дуже поши-
рений жанр в українських газе-
тах, але тепер їх там з’являється 
дедалі менше.

– Можливо, у США не так усе 
погано, але ситуація схожа. На 
мою думку, карикатури попу-

лярні серед читачів, але не по-
між редакторів. Я вважаю, це 
неправильно. Частково така 
ситуація спричинена тим, 
що стало менше газет. Де-
які з них закрилися, інші 
скорочують штат. Інтер-
нет забрав стільки ре-

клами в друкованих видань! Ко-
лись у газетах працювало по 
одному-три карикатуристи, але 
це в минулому. Я належу до Асо-
ціації американських редакцій-
них карикатуристів, і кількість її 
членів за останні роки значно 
зменшилася. Спочатку вони за-
смутилися, але це змусило їх шу-
кати нові, креативні рішення. 
Наприклад, Марк Фіоре із Сан-
Франциско створює анімовані 
політичні карикатури. Раніше 
все було надто легко: малюєш у 
традиційному стилі одну карика-
туру на день для редакційної сто-
рінки, йдеш додому й отримуєш 
гонорар. Тепер треба більше. Де-
які карикатуристи виходять з 
офісу чи дому і роблять графічні 
репортажі. Наприклад, мій това-
риш із Портленда створив серіал 
про безпритульних. То фактично 
репортаж у малюнках. Я ж до 
кожної карикатури пишу ко-
лонку. Мені подобається писати, 
але це також додає вартості. Що 
добре в цифровому світі – ви 
чітко знаєте, скільки людей по-
дивилося карикатуру. Мої ро-
боти є одним із найпопулярні-
ших розділів сайта Los Angeles 
Times, зокрема, тому, що це кари-
катури! Люди їх люблять!

У. Т.: А що ви робите спершу: пи-
шете текст чи малюєте карика-
туру?

– По-різному. Залежить від 
того, що першим надихає. Що ці-
каво, тепер, коли в мене є текст, 
мені не потрібно багато поясню-
вати в карикатурі. Адже іноді 
вона містить забагато інформа-
ції. Тож тепер вона легша і зрозу-
міліша. Якщо люди заплута-

Спілкувався Дмитро Губенко
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Цю карикатуру 
Девід Горсі 
намалював, 
перебуваючи 
в Києві. 
Українська 
вільна 
преса, яку 
притискають 
уряд та медіа-
монополії, 
вимагає для 
себе більше 
місця

ються, вони завжди можуть про-
читати колонку.

У. Т.: У цьогорічній президент-
ській кампанії в СшА ви підтри-
муєте Барака Обаму і не прихо-
вуєте своїх політичних симпатій. 
чи може так робити політичний 
карикатурист?

– Є карикатуристи, які нама-
гаються бути збалансованими, 
нейтральними, але це більше не 
типово, особливо в США. Що 
таке карикатура? Це вираження 
мого світогляду, моєї думки. 
Якщо спробую підтримати іншу 
сторону, цьому все одно не пові-
рять, тож у тому немає сенсу.  
Я завжди намагався не підтри-
мувати ту чи іншу партію. Якщо 
в якійсь із них є корупція чи інша 
проблема, то моє завдання – ви-
крити це. Але в поточній полі-
тичній ситуації я настільки пере-
конаний, що одна партія має 
кращу відповідь, ніж інша, що 
схиляюся підтримати саме її. 
Але не є її членом. Просто мій 

аналіз свідчить, що цей шлях 
кращий за інший. 

У. Т.: Атакуючи певні явища або 
особистості, чи повинен карика-
турист мати табу? чи є вони у 
вас?

– У мене небагато табу. Не ду-
маю, що намалював би Магомета! 
Якщо є делікатне питання – релі-
гія, раса, етнічність, намагаюся 
чітко вказати, що маю на увазі 
особистість (а не групу. – Ред.). Це 
дуже важко зробити в карикату-
рах, оскільки всі вони символічні, 
вони є перебільшенням. Тому на-
магаюся бути настільки специ-
фічним, наскільки це можливо. 
Але в інтернеті в мене більше сво-
боди, і я можу тут робити обурли-
віші речі. Традиційно американ-
ські газети були сімейними, адже 
їхній зміст доступний дітям. Іноді 
це обмежувало карикатуриста. 
Інтернет дає більшу свободу.  

У. Т.: Ситуація зі свободою преси 
в Україні дуже сумна. що ви  

могли б порекомендувати на-
шим журналістам?

– Усі українці, а особливо 
люди в уряді, які вважають, що 
придушення медіа – це розумна 
ідея, мають поглянути на найу-
спішніші суспільства у світі: 
США, Британію, Францію, Ав-
стралію, Японію. Усі вони мають 
вільні ЗМІ. І хоча це дратує уряди 
й робить їхню роботу складні-
шою, вільніші суспільства успіш-
ніші. Що більше ідей циркулює в 
країні, то більше добрих речей 
станеться. Політики в Сполуче-
них Штатах завжди незадоволені 
медіа. Але все ж навіть вони чітко 
усвідомлюють, що це працює.  
В Україні ж кілька впливових 
осіб можуть вважати, що контро-
льовані медіа – це добре, але сус-
пільство загалом іншої думки. 
Тому може статися щось на 
кшталт тихої революції людей, 
які вимагатимуть свободи слова 
та свободи преси, необмеженої 
дискусії щодо всіх суспільних 
проблем.  

БІОГРАФІчНА НОТА  

Девід Горсі
Народився 1951 року. Вивчав ко-
мунікації у Вашингтонському уні-
верситеті (США) та міжнародні 
відносини в Університеті Кента 
(Велика Британія). Політичний 
карикатурист і колумніст, працює 
політичним коментатором у Los 
Angeles Times. Його роботи пу-
блікуються також у сотнях інших 
джерел, зокрема в газетах New 
York Times, Washington Post, жур-
налі Newsweek і на сайті MSNBC.
com. Двічі став лауреатом Пуліт-
церівської премії за публікації в 
Seattle Post-Intelligencer у 1999 і 
2003 роках, отримав відзнаку 
імені Беррімена Національної 
фундації преси за найкращу ка-
рикатуру року та багато інших 
нагород. Вийшли друком сім кни-
жок карикатур Горсі, дві останні – 
«Draw Quick, Shoot Straight» 
(«Малюй швидко, стріляй 
влучно») і «From Hanging Chad to 
Baghdad» («Від підвішеного Чаду 
до Багдада»).
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чи прийде 
імператор з Півночі?
Політика письма Умберто Еко

П
арадокс, але після Данте, 
Петрарки та Бокаччо тво-
 ри жодного італійського 
письменника чи письмен -

ниці не набували всесвітнього 
поширення; винятком є, певно, 
Джанні Родарі, але це виняток 
дитячий. Звісно, література там-
тешня нікуди всі ці століття 
після Ренесансу не зникала: у 
ній нуртували різноманітні ідео-
логічні полеміки, загострюва-
лося протистояння стилів, онов-
лювалася поетична мова – 
можна було б назвати кілька де-
сятків імен аж ніяк не другоряд-
них авторів, добрих, навіть фан-
тастичних, поетів і т.ін. Але до 
світового літературного канону 

потрапило лише згадане мною 
ренесансне тріо: після «Декаме-
рона» на найвищу полицю євро-
пейської класики ставити було 
нічого. І так тривало до 1980 
року, коли з’явився друком пер-
ший роман Умберто Еко, бестсе-
лер «Ім’я троянди».

Історичний детектив, у 
якому двоє монахів розслідують 
серійне вбивство інших братчи-
ків у відгородженому від світу 
монастирі, відразу й надовго за-
хопив уяву не лише читачів, а й 
письменників, і не лише євро-
пейських. Це роман із потрій-
ним дном, один із тих, котрі лі-
тературознавці називають по-
стмодерними: на відміну від ін-

телектуальних модерністських 
книжок, його автор звертається 
відразу до кількох типів читачів. 
Ні, «Імені троянди» не бракує 
інтелектуалізму, просто він тут 
необов’язковий, ненав’я зливий. 
Цю книжку можна читати як 
простий детектив – хороший де-
тектив, адже до останніх сторінок 
невтямки, хто вби  вця і скільки 
ще жертв буде на його рахунку. 
Напружена інтрига забезпечила 
роману кількісну популярність: 
на початку 1980-х книжку чи-
тали на всіх італійських курор-
тах від Ріміні до Сан-Ремо (чим 
автор особливо пишався), а до-
тепер її сукупний наклад різ-
ними мовами сягнув 50 млн 

Тиждень про-
довжує серію 
матеріалів, у 
яких пропонує 
глибші тлума-
чення значу-
щих для світо-
вої культури 
творів. У № 27 
ішлося про ві-
дому антиуто-
пію амери-
канця Рея 
Бредбері 
«451º за Фа-
ренґейтом» та 
її вплив на бе-
летристику, 
політичну кри-
тику й кінема-
тограф. Про 
детективи ан-
глійки Аґати 
Крісті як відо-
браження її не-
простої біогра-
фії ми писали 
в № 34. Цього 
разу об’єктом 
літературного 
аналізу об-
рано постмо-
дерністський 
роман із по-
трійним дном 
«Ім’я троянди» 
італійського 
письменника, 
семіотика й 
медієвіста Ум-
берто Еко.

Автор: 
Ростислав 

Семків
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примірників. Проте ознайомлю-
ватися з детективом і думати 
над питанням, хто вбивця, 
можна лише раз. Натомість, по-
стмодерний роман обов’язково 
поєднує масовий жанр із яки-
мись глибшими смисловими 
пластами.

В «Імені троянди» діє пара 
детективів: старший, монах Віль-
гельм Баскервільський, і молод-
ший, послушник Адсон. Вже з 
імен зрозуміло, що в підкладці 
середньовічного детективного 
сюжету лежать класичні історії 
жанру авторства Артура Конан 
Дойла – в книжці Еко маса на-
вмисних перегуків, котрі може 
помітити уважний читач; вони 
легко пародійні й прикрашають 
читання додатковою культуроло-
гічною інтригою. Для найбільш 
підготованої аудиторії існує ще й 
третє дно – середньовічна теоло-
гія, тези якої циркулюють сторін-
ками, хоча помітять їх хіба док-
тори наук, та й то, певен, що аж 
ніяк не всі. Тобто наскільки інте-
лектуальною видасться ця кни-
жка, залежить виключно від рів-
 ня обізнаності читача.

Але цікаво ще інше: четвер-
тий, так би мовити, вимір сприй-
мання роману – політичний. Чо-
мусь про нього мало згадують, а 
варто. Еко пише свою першу ху-
дожню книжку в період соціаль-
ного та економічного хаосу в 
Італії, що загалом знаний як 
«роки свинцю». Від кінця 1960-х, 
точніше від масованих терактів 
1969 року в Мілані та Римі, цей 
час стрілянини на нічних вули-
цях триває аж до початку 1980-
х, коли, власне, і з’явля ється 
«Ім’я троянди». Певен, що по-
хмурий «середньовічний» на-
стрій книжки насправді має в 
підґрунті політичний стан кра-
їни наприкінці 1970-х: найкон-
структивнішого політика (Альдо 
Моро) викрадено, ув’язнено й 
убито, демократична коаліція 
розпалася, державний борг 
астро  номічно зростає, амери-
канська та радянська розвідки 
почуваються в Італії як удома, а 
неофашистські угруповання та 
«червоні бригади» змагаються 
між собою в кількості терактів. 
Того самого року, коли виходить 
друком роман, екстремісти під-
ривають вокзал у Болоньї, місті, 
де якраз викладає Еко. Ми ціл-
ком можемо читати його пер-
ший роман як сагу розгубле-
ності й зневіри інтелектуала в 

ситуації, коли він рішуче нічого 
не може зробити. Вільгельм та 
Адсон затиснуті між світом ци-
нічних корумпованих церковни-
ків, що прагнуть наживи, та ма-
лоосвіченим покірним народом, 
котрий мовчить навіть коли без-
невинних ведуть на вогнище. 
Цей конфлікт не прочитується в 
романі прямо, але він є і для Еко 
був тоді життєво важливим.

Що більше, розкришена по-
літичними міжусобицями Італія 
XIV століття, котра фігурує як 
тло детективної історії, живе 
очікуванням вторгнення гер-
манського імператора з Півночі. 
Наразі його інтереси представ-
ляє делегація інквізиторів, які 
теж намагаються власними ме-
тодами заліза й вогню розсліду-
вати таємничі вбивства у монас-
тирі. Уповноважені з півночі 
схи  льні вирішувати питання 
примітивно просто. Істинна 
причина злочинів, котру напри-
кінці таки віднаходять Віль-
гельм з Адсоном, виявляється 
нікому не потрібною: інквізи-
тори просто хочуть використати 
ситуацію для залякування та пе-
реслідування інакодумців. Ці-
каво, що таку опозицію моноліт-
ної загрозливої Півночі та віль-
готно розімлілого, подрібненого 
Півдня бачимо і в пізнішому ро-
мані Умберто Еко «Бавдоліно», 
де постать германсь кого імпера-
тора Фрідріха Барбаросси та 
його драйв підкорити омріяний 
неспокійний Південь прописані 
ще детальніше. Що спонукало 
автора постійно зображувати ре-
алії того історичного протисто-
яння – власна італійська супере-
ч ність між діловитою Північчю 
країни та сільськогосподар-
ським, стереотип но лінивим і 
нерішучим Півднем чи шир-
ший, тепер вельми актуальний, 
конфлікт між напористою гер-
манською та розслабленою від 
сієст романською цивілізаціями 
– судити важко. Одначе згадана 
антиномія характерна не лише 
для Середньовіччя й не лише 
для країн Західної та Централь-
ної Європи.

Усі згадані обертони сюжету 
додають роману Еко ще одне 
жанрове визначення: це не лише 
історичний детектив, а й гострий 
політичний, якщо хочете, геопо-
літичний твір, у якому автор мір-
кує і про нагальні проблеми сьо-
годення. Утім, для уважного чи-
тача будь-який із дотепер шести 

романів Умберто Еко здатен за-
безпечити вдосталь поживи істо-
ричним паралелям. Але все це, 
як і цікава фабула, чекає на нас 
аж після наголошуваної самим 
автором сотої сторінки: доти іта-
лієць випробовує читачів на ви-
тривалість і може здатися навіть 
нудним.

Певний політичний під-
текст має і український пере-
клад назви роману. Книжки з 
титулом «Ім’я троянди» в нас 
ви не знайдете – лише «Ім’я 
рози» (оригінал – Il nome della 
rosa). Натомість для самого Еко, 
як про те можемо судити з на-

БІОГРАФІчНА ДОВІДКА
Бунтар чи казкар?
«Надивившись на випускників, котрі спершу захищали ро-
боти про Маркса, а потім пішли працювати в капіталіс-
тичні концерни, – сказав Умберто Еко у книжці «Як напи-
сати дипломну роботу», – мені складно погодитися з по-
ширеною думкою про те, що вибір теми так уже сильно ви-
значає життя». Утім, біографія письменника радше запе-
речить його спостереження. Захистивши 1954 року ди-
плом про Тому Аквінського, Еко вже ніколи не поривав зі 
студіями Середньовіччя та середньовічної естетики. Тому, 
коли у віці 48 років, уже у статусі професора медієвістики 
та семіотики, він видає «Ім’я троянди», нікого не дивує те, 
про що йдеться у творі, – захоплення викликають лише 
майстерність автора та карколомний успіх роману.
Тим часом для самого Умберто Еко його художня творчість, 
попри нарцисичну потребу довести, що професор може 
створити бестселер, є своєрідним підсумком не лише меді-
євістичних, а й теоретичних постструктуралістських шу-
кань, а також практичною реалізацією зацікавлення детек-
тивом як жанром. Експериментувати з художнім письмом 
Еко почав іще в 1960-х, коли приєднався до групи скан-
дально відомих в Італії авангардних письменників «63», 
котрі намагалися сформувати нову поетичну мову. Тоді ж 
таки й пізніше у своїх відомих наукових працях «Відкритий 
твір» (1962), «Відсутня структура» (1968), «Теорія семіо-
тики» (1975), «Роль читача» (1979) учений аналізує ху-
дожні тексти як сукупність кодів-повідомлень, що керують 
читацьким сприйманням. Видається, що серйозна теоре-
тична підготовка якраз і допомогла італійцеві сконструю-
вати твори, які не могли не подобатися, – він просто знав 
секрет успіху.
Після «Імені троянди» романів було досі ще п’ять: «Маят-
ник Фуко» (1988), «Острів напередодні» (1994), «Бавдо-
ліно» (2000), «Таємниче полум’я цариці Лоани» (2004) та 
«Празький цвинтар» (2010), що його письменник проголо-
сив останнім. Утім, Еко є надзвичайно плодовитим авто-
ром, котрий не прив’язує власної творчості до якогось кон-
кретного жанру чи виду письма, а тому, вочевидь, від 
нього варто чекати подальших експериментів, знахідок та 
успішних текстів. Почесний професор близько десятка зна-
них університетів, він продовжує викладати в Італії та поза 
її межами, хоча, як кажуть, часто з’являється лише на 
першу лекцію курсу, щоб зробити спільне фото зі студен-
тами. Еко – бібліофіл і володіє величезною колекцією рід-
кісних книжок, проте від початку поширення комп’ютерної 
техніки цікавився можливостями цифрових технологій, го-
ловно у сфері народної просвіти. Переконаний лівак і релі-
гійний скептик, він продовжує проповідувати культуру як 
універсальний засіб людського порозуміння та поширення 
свободи. Зрештою, всі його романи саме про це: голо-
вними їхніми персонажами є не так вигадані чи й історичні 
постаті, як книжки та сюжети, найзагальніші метафори 
людської культури.
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Павло Загребельний. «Смерть у Києві»
Дивовижний збіг, але вельми схожий сюжетно до 
«Імені троянди» роман українського автора з’явився 
в Києві 1979 року. Старший віком монах Дуліб та його 
молодий послушник Іваниця прибувають в один із 
київських монастирів, де трапляється вбивство, котре 
необхідно розслідувати. Ті самі митарства середньо-
вічних інтелектуалів, та сама істина, що, в підсумку, 
нікому не потрібна. Літературних контактів між Іта-
лією та радянською Україною на той час жодних, і все 
ж Загребельний та Еко навіть цитують ідентичні 
уривки з давніх латинських джерел. Навряд чи італій-

ський автор міг читати роман, виданий за «залізною завісою» – радше 
обидва мали доступ до фундаментальної праці «Осінь Середньовіччя» єв-
ропейського медієвіста Йогана Гейзінги, чим, зрештою, і пояснюємо тек-
стуальні збіги. Утім, з огляду на вже сказане, цікаво інше: в Загребельного 
певна частина руського люду також чекає на прихід північного князя Юрія 
Долгорукого, котрий має навести порядок у знесиленому міжусобицями 
Києві. Але навіть такий ідеальний володар, яким зображено цього Моно-
маховича, вкрай ефективний менеджер, якщо користуватися сучасною 
лексикою, дати лад Стольному Граду не в змозі. Фіналу не розкриватиму, 
він повчальний та сумний, як і фінал «Імені троянди», адже кінець 1970-х в 
Україні був якщо не «роками свинцю», то принаймні часом залізних ґрат і 
далеких заслань. Тож обом авторам їхня сучасність видавалася нічим не 
кращою за темне Середньовіччя.

Хорхе Луїс Борхес. «Алеф»
Сліпого доглядача бібліотеки Хорхе в романі Еко 
ми зустрінемо майже відразу – годі уявити собі 
більш промовисту паралель до біографії культо-
вого аргентинського автора, чий вплив на літера-
турну уяву другої половини ХХ століття може зрів-
нятися хіба з впливами Франца Кафки чи Джеймса 
Джойса. Директор Національної бібліотеки в 
Буенос-Айресі, котрий теж у поважному віці осліп, у 
своїх невеликих оповіданнях «Лотерея у Вави-
лоні», «Вавилонська бібліотека», «У колі руїн», 
«Смерть і компас» та багатьох інших розгортає 
фантасмагоричний світ, до якого безпосередньо 

апелюють багато сюжетів італійського автора.

Джонатан Гілл. «Історія Християнства»
Видана «Темпорою» ілюстрована «Історія Християн-
ства» є доволі універсальним науковим джерелом, 
що нині доступне ширшому колу зацікавлених. Це 
подарункове видання з популярно написаним тек-
стом доволі повно розгортає панораму різноманіт-
них видозмін та розвитку одного з головних світових 
релігійних учень. У контексті роману Еко особливо ці-
кавим є розділ Гілла про Високе Середньовіччя, од-
нак, звісно, ми не зможемо оминути й наступного – 
«Русь-Україна: спадкоємиця Візантії». Тих, кого ціка-

вить докладніший аналіз культури та історії відповідної доби, відсилаємо 
до монографій Фердінанда Зайбта «Блиск і вбогість Середньовіччя» та 
Жоржа Дюбі «Доба соборів», що також доступні українською.

Enigma. ERA
Перший диск 1990 року проекту Enigma румун-
ського композитора Мішеля Крету містить ре-
конструкції та електронні кавери середньовіч-
ної музики. У композиціях «Моя вина», «Прин-
ципи пристрасті», «Повернення до неви-
нності», «За межами небаченого» розгорта-
ються типові для Середньовіччя сюжети про-
тистояння віри та спокуси, помножені на ман-
три маніхейських релігійних учень, тези яких 

відлунюють і в романах Умберто Еко. Альбом 1993 року суголосного про-
екту ERA (Франція) вже повністю збудовано на містичній традиції теж ма-
ніхейського катарського вчення, тобто так званої альбігойської єресі, що 
була знищена феодалами французької Півночі та інквізицією внаслідок 
хрестових походів XIІІ століття разом із квітучою південною цивілізацією 
Провансу.

ПАРАЛеЛІ СВІТІВ УМБеРТО еКО

еКО НАПиСАВ СВОЮ ПеРшУ 
ХУДОжНЮ КНижКУ  
В ПеРІОД СОЦІАЛЬНОГО  
ТА еКОНОМІчНОГО ХАОСУ  
В ІТАЛІї

писаного ним у 1983 році супут-
нього тексту-пояснення «При-
мітки на полях «Імені тро-
янди», важлива асоціація саме з 
квіткою, містичним символом 
Середньовіччя. Тобто й питання 
перекладу назви у нас суто полі-
тичне: давно варто переймену-
вати похідні від вибагливої 
форми трояндових пелюсток 
кальки «роза вітрів» чи «роза 

собору», проте українські ви-
давці та перекладачі, видно, до-
тримуються іншої думки.

Історичні детективи Умберто 
Еко викликали хвилю насліду-
вання у 1990-ті й на початку ХХІ 
століття. Серед більш знаних по-
слідовників слід назвати іспанця 
Артуро Переса-Реверте, котрий 
1990 року запропонував роман 
«Фламандська дошка», в якому 
детективна інтрига розгорта-
ється довкола незавершеної у 
XV столітті шахової партії, а 
1993-го – «Клуб Дюма», де фігу-
рує невідомий рукопис фран-
цузького романіста; надалі про-
довжили творити в започаткова-
ному Еко жанрі доволі широко 
відомі, хоч і з різною репута-
цією, лауреат Нобелівської пре-
мії Орхан Памук, одіозний Ден 
Браун, чий «Код да Вінчі» ба-
читься скороченим конспектом 
Екового «Маятника Фуко», а та-
кож територіально ближчий до 
нас Боріс Акунін. До речі, ро-
мани останнього, як на мене, 
містять значну частку історичної 
маніпуляції: одна річ – повірити 
в можливість існування дете кти-
ва-монаха-книжника, інша – до-
пустити вірогідність інтелекту-
альних сентиментів агента цар-
ської охранки, котра питан  ня, не 
сумніваймося, вирішувала пря-
мо лінійно-просто, із суто інкві-
зиторською методикою та енер-
гією. Натомість романи Умберто 
Еко дотепер залишаються не 
лише цікавим чтивом, а й 
обов’язковою лектурою універ-
ситетських програм, мета ко-
трих, принаймні у вільному 
світі, – навчити думати й кри-
тично ставитися до історичних 
та сьогочасних реалій. 

Наразі єдину 
екранізацію 
«Ім’я троянди» 
здійснив 
1986 року 
французький 
режисер 
Жан-Жак Анно. 
Фільм так не 
сподобався 
Умберто 
Еко, що він 
не дозволив 
втілити на 
екрані інші 
свої книжки, 
навіть 
відмовивши 
Стенлі Кубріку 

56|УКРаЇнсЬКИЙ ТИЖДЕнЬ|№ 40 (257) 5 – 11.10.2012

наВіГаТОР|літЕратура





Олівер Стоун:  
«У мені живе  
вроджений  

бунтар»
Американський режисер  

про «Дикунів» 
 і природу людського насилля 
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Відгук на фільм Олівера  
Стоуна див. на стор. 60

4 
жовтня в український 
прокат виходить нова 
стрічка Олівера Стоуна 
«Дикуни», яка ще під час 

допрем’єрних показів поділила 
кінокритиків на два табори. Одні 
називають цей фільм повернен-
ням режисера до джерел – до 
психологізму, жорсткого натура-
лізму та нонконформізму. Другі 
вважають, що кінометр створив 
таке собі екранне попурі зі стан-
дартними комерційними скла-
довими: відомими акторами і 
красивими пейзажами. Тиж-
день дізнавався в режисера, як 
він сприймає свою стрічку. 

У. Т.: що в цій історії надихнуло 
вас узяти участь у написанні сце-
нарію до фільму і стати його ре-
жисером?

– Захопливий сюжет. Це 
жвава, непередбачувана, свіжа та 
різнобарвна подорож для мене, 
сповнена несподіванок і різких 
поворотів від початку до кінця. 
Крім того, фільм порушує ак-
туальні теми, наприклад, ві-
йни з наркоторгівлею, яка нині 
в розпалі на каліфорнійсько-
мексиканському кордоні, і ролі 
США в ній. У цій історії були всі 
елементи, які мені подобаються в 
кіно. Загалом ця стрічка створю-
валася так: спочатку письменник 
Дон Вінслоу написав книжку. Ми 
її обрали і майже рік розробляли 
з ним сценарій на основі його 
твору. А тоді показали акторам і 
розпочали зйомки.

У. Т.: Особисті історії ваших ге-
роїв окремі чи об’єднані певною 
ідеєю? 

– У стрічці шість основних 
персонажів, пов’язаних між со-
бою складною схемою, позаяк 
вони переживають багато змін і 
опиняються там, де й уявити собі 
не могли. Особливо це стосується 
Бена (бізнесмен, якого зіграв Аа-
рон Тейлор-Джонсон. – Ред.), 
оскільки, на мою думку, заходить 
якнайдалі. Люблю випробову-
вати своїх героїв.

У. Т.: Як ви шукали акторів на го-
ловні ролі? 

– З Аароном Тейлором-
Джонсоном я познайомився в 
Лондоні. Він дуже приємний 
хлопець із чистою душею. Мені 
сподобалася його робота у 
стрічці «Пипець». На той час Аа-
рону вже запропонували зніма-
тися в іншому великому проекті, 

але я хотів, щоб він грав у «Дику-
нах». Однак сказав, що маю ще 
один фільм із маскою для нього, 
оскільки був упевнений, що з 
нього і Тейлора Кітча (втілив на 
екрані Чона – другого головного 
персонажа. – Ред.), який випро-
мінює вірність і силу, вийде чу-
довий дует. Для мене то ідеальна 
пара. 

У. Т.: Це ваша перша стрічка з 
Джоном Траволтою. Яким ви ба-
чите його героя Денніса, агента 
Управління боротьби з наркоти-
ками СшА?

– Мені до вподоби його пер-
сонаж. У ньому є якась тонка не-
однозначність. Денніс – абсо-
лютно прагматичний. Його роль 
у фільмі величезна, адже він вміє 
смикати за ниточки з обох боків.

У. Т.: У чому полягає, на вашу 
думку, роль режисера?

– Режисерська робота – це 
співпраця в прямому сенсі цього 
слова. Це як стосунки диригента 
з оркестром. Режисер проводить 
репетиції, працює над декораці-
ями і обстановкою, відпрацьовує 
кожну репліку діалогів, перепи-
сує тощо. 

У. Т.: Наскільки важливі для вас 
репетиції?

– Це надзвичайно корисний і 
насичений час. Препродакшн, на 
мою думку, є одним із найсклад-
ніших етапів роботи над філь-
мом, тому що по суті ще нічого 
немає. Під час репетицій вибудо-
вуєш і готуєшся до того моменту, 
коли в перший день вийдеш на 
знімальний майданчик. І все 
одно постануть якісь не вирішені 
остаточно нюанси. Взагалі, мені 
здається, репетиційний процес 
ніколи не буває завершеним. 

У. Т.: чи даєте ви акторам сво-
боду дії на знімальному май-
данчику?

– У моєму випадку актори 
беруть чималу участь у тому, 
що вирішується і робиться. 
Оскільки доводиться редагувати 
їхню роботу і в якомусь сенсі 
вони переді мною відкриті, голі, 
мені подобається працювати з 
ними та обирати з-поміж різних 
варіантів. Іноді це неможливо, 
особливо коли стосунки з акто-
ром не склалися. Але зі мною та-
кого не буває. Я завжди сподіва-
юся, що їм сподобається фільм, 
коли вони його врешті побачать. 

У. Т.: що вплинуло на форму-
вання стрічки як такої? 

– Я поєднав серферське кіно 
з сучасним вестерном. Є трохи 
від «Дикої банди» Сема Пекінпа, 
«Дуелі під сонцем» Кінґа Відора, 
спагеті-вестернів Серджо Леоне і 
мороку мексиканських картелів. 
У «Дикунах» змішано темне і 
світле.

У. Т.: Це не перший фільм, в 
якому ви аналізуєте природу на-
силля, чи не так?

– Мене завжди цікавили 
люди, їхні стосунки і влада. Ця 
стрічка про гру кота з мишею за 
владу. Насилля було завжди, по-
заяк воно закладене в нашій 
природі. Я це зобразив у «Приро-
джених убивцях». У «Дикунах» 
ви бачите насилля, як воно є, але 
водночас герої відчувають і лю-
бов. Треба шукати баланс між 
ними. Не можна відкидати чи 
подавляти насилля, яке живе в 
нас, воно все одно знайде якийсь 
вихід. Важливо вдаватися до 
нього відповідально і керуючись 
моральними принципами. 

У. Т.: чи складно було вирішити, 
скільки насильства показати на 
екрані, щоби не було ні замало, 
ні забагато? 

– Ми не хотіли викликати у 
людей огиду, але наш світ жор-
стокий. А ті сцени насилля, що 
представлені у стрічці, обрали, 
тому що вони ефективні. На мою 
думку, показуємо значно менше, 
ніж коїться насправді. А взагалі 
мене першого нудить, коли див-
люся фільми жахів. 

У. Т.: що вас надихає? 
– Гадаю, в мені живе вро-

джений бунтар. Сподіваюся, 
вдасться зробити щось добре, 
щоби побороти несправедли-
вість, яка панує у світі, перш ніж 
я його покину. 

АМБІВАЛеНТНий СТОУН

Олівер Стоун – це американське все. В ньому одному поєднуються кіно, 
політика та війна. Біографія режисера яскрава, скандальна й дуже по-
казова. Він один із тамтешніх «злих». Народився у привілейованій ро-
дині, навчався в Єльському університеті, який кинув, аби піти служити 
до В’єтнаму. Та, розчарований, демобілізувався і, скориставшись стату-
сом героя-ветерана, вступив до Нью-Йоркської кіношколи (до речі, май-
стерності його вчив сам Мартін Скорсезе). Злий після війни, Стоун почав 
писати злі сценарії про зло світу й Америки зокрема. Це він створив літе-
ратурну основу для шокуючого фільму Алана Паркера «Опівнічний екс-
прес» про турецьку в’язницю. Це він зняв великою мірою автобіогра-
фічну стрічку «Взвод» про масові убивства американськими солдатами 
цивільного в’єтнамського населення. У 1990-х захопився політикою. 
Кеннеді, Ніксон, Кастро, Буш-молодший… Та у 2000-х орієнтири зра-
дили кіномитця, і він почав знімати доволі слабкі фільми.

Злети і падіння 
режисера

«Дорз» (1991)
Геніальна музично-
наркотична стрічка 
про Джима Моррі-

сона, на якому фак-
тично визріло укра-

їнське покоління 
1990-х.

«Джон Ф. Кен-
неді. Постріли в 
Далласі» (1991)
Скандальний і зна-
ковий фільм Сто-
уна, в якому він 

перший у кіно і єди-
ний так ґрунтовно 
заявляє про змову 

на вищому рівні 
щодо вбивства пре-

зидента.

«Природжені 
вбивці» (1994)

Найбільш ревізіо-
ністська, натураліс-

тична, але й пое-
тична стрічка Сто-

уна. Лицемірна 
Америка, цинічна 
журналістика, ли-

пові цінності… 

«Александр» 
(2004)

Перший і абсолют-
ний професійний 

та фінансовий про-
вал, що показав 
Стоунову нездат-

ність до постановки 
пеплумів.

«Всесвітній  
торговий центр» 

(2006)
Явно 

кон’юнктурний 
фільм ударив по 

іміджу кіномитця-
революціонера, а 

добив слабкістю ре-
жисури й сентимен-

тальністю.

«Буш» (2008)
Ненависть Стоуна 

до Джорджа Буша-
молодшого зіграла 
в цій картині проти 
режисера: придур-
куватість кіногероя-

президента не 
сприймається за не-

гатив.

+

–

№ 40 (257) 5 – 11.10.2012|УКРаЇнсЬКИЙ ТИЖДЕнЬ|59

прЕм’Єра|наВіГаТОР



60|УКРаЇнсЬКИЙ ТИЖДЕнЬ|№ 40 (257) 5 – 11.10.2012

наВіГаТОР|віДгуКИ, аНоНсИ

Mgzavrebi

Ресторан-клуб «Толстой»
(Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 19)
Грузинський гурт знову потішить 
українських шанувальників своїми 
композиціями. У складі 12 музикан-
тів формація об’їздила практично 
весь світ, беручи участь у різних про-
ектах та фестивалях. На їхніх кон-
цертах постійні аншлаги, оскільки 
виступи Mgzavrebi (на фото) підку-
пають своєю щирістю та емоційніс-
тю. Публіка завжди радо зустрічає 

новинки та різнома-
нітні експерименти у 
творчості колективу. 
Згадати, приміром, 
їхню спільну компо-
зицію з ТНМК «Qari 
Qris», що досі зву-
чить в ефірах бага-
тьох радіостанцій. 

Боріс Ґрєбєнщіков

Центр сучасного мистецтва М17
(Київ, вул. Антоновича, 
102–104)
Акустичний концерт лідера гурту 
«Аквариум» та автора пісень відбу-
деться в межах виставки його робіт 
«Щастя тут». Амплуа «художника-
примітивіста» закріпилося за Ґрє-
бєнщіковим ще у 1980-ті, на піку 
популярності пітерської андегра-
ундної групи художників «Мить-
ки», які й вплинули на формуван-
ня усіх сфер його творчості. І коли 
дивишся на ро-
боти БҐ, кожна 
з яких є своєрід-
ним автопортре-
том митця, розу-
мієш, що тут він 
такий самий щи-
рий і відкритий 
як у своїх піснях.  

Анонси

більше схожий на коміка, ніж на спецагента? Чому 
«Дикуни» такі подібні до мейнстриму, що його на-
магається зробити той, хто цього не вміє? Стоун по 
вуха запхався туди, куди лізти йому було не варто.  
І жанрова каша, яскраво неправдоподібні жорстокі 
сцени це підтверджують. У нього не вийшло просто, 
доступно й цікаво розказати історію трьох друзів-
коханців та їхнього невдалого переходу дороги нар-
коімперії. Інвестиційні банкіри, хакери, адвокати, 
цеерушники, любителі марихуани, вбивці – всі вони 
натовпом штовхаються, утворюючи суцільний га-

Н
а перший погляд, «Дикуни» є демонстрацією 
сучасного підходу до кіно: Стоун ніби хоче 
продемонструвати глядачеві власну обізна-
ність і професійну вправність. Красиві контр-

астні кадри пляжів і моря, кліповий монтаж, модна 
музика, сексуальна кралечка та її красиві бойф-
ренди. Плюс секс і наркотики, вживати котрі, як по-
годжується героїня, «погано», та при цьому додає: 
«…але в поганому світі це добре». Втім, Стоун, захо-
плюючи глядача формальними принадами, драж-
нячи темою «амур де труа», повертає русло мело-
драматичного жанру до гирла трилера, в якому пла-
вають усі його улюблені риби: мафія, підступні 
жінки, природжені вбивці та політика. І трилер цей 
повний натуралістичного насильства, тортур і смер-
тей. Це спантеличує: для чого натуралізм? Аби пе-
реконати в жорстокості мексиканських картелів? 
Тоді чому героїня Сальми Гайєк, котра грає голову 
мафії із садистською вдачею, така, як у мильних опе-
рах? Чому продажний герой Джона Траволти 

5 жовтня, 20:00 6 жовтня, 22:003 жовтня – 14 листопада
Фотовиставка 
українського транспорту

Центральний залізничний 
вокзал
(Дніпропетровськ, пл. Петров-
ського, 1)
Проект ЄС – фотовиставка, присвя-
чена темі українського транспор-
ту, – протягом року побуває чи не 
в усіх залізничних вокзалах України. 

Експозиція стартує в Дніпропе-
тровську, а після Львова, Харко-
ва, Одеси та інших великих міст 
завершить свою мандрівку в 
столиці. Метою проведення та-
кого заходу є, по-перше, привер-
нення уваги до проблем тран-
спорту в країні, по-друге, підтри-
мання комунікації між людьми. 
Адже вирішення проблемно-
го питання залежить і від грома-
дян, яких об’єднує спільне праг-
нення щось змінити. 

Поворот  
не туди
«Дикуни» Олівера Стоуна  
свідчать, що освоєння чужих  
територій уже не під силу  
колись великому режисеру

КІНО

«Дикуни»/ 
«Savages».  
У кінотеатрах 
України  
від 4 жовтня
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13 жовтня, 19:00
Tony Sheridan

Ресторан-клуб «Толстой»
(Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 19)
Спеціально до 70-ліття Пола Мак-
Картні та 50-ї річниці першої біт-
лівської платівки до столиці приї-
де британський співак і гітарист Тоні 
Шерідан. Саме «хрещений бать-
ко бітлів» запросив маловідомий на 

той час гурт взяти участь 
у записі свого золотого 
синглу «Bonnie» (1961). 
Відтоді й почався зо-
ряний час славнозвіс-
них The Beatles. Не див-
но, що й досі МакКарт-
ні називає Тоні вчите-
лем. І через 40 років 
після розпаду ліверпуль-
ської четвірки «п’ятий із 
Бітлз» привезе до Києва 
дух легенди.

11–17 жовтня7 жовтня

мір. А кода, фінал цього запланованого тріо чи мак-
симум квартету, що переходить у симфонію, і пого-
тів жахає дисонансом… Того, хто любить Олівера 
Стоуна за його великі фільми 1980–1990-х, нова 
стрічка розчарує абсурдом і дрібною метушнею, а 
звичайного глядача відштовхне насильством і зі-
жмаканим кінцем. Старості не обдуриш і жонглю-
вання новими технологіями та методами зйомки 
молодецьким і вправним не назвеш.

Ярослав ПідгораГвяздовський

Нове німецьке кіно

Кінотеатр «Київ» (Київ,  
вул. Велика Васильківська, 19)
Для всіх кіноманів та поціновувачів 
якісного кіно випала унікальна наго-
да ознайомитися з різними гранями 
сучасного німецького кінематогра-
фа. У межах фестивалю глядачам 
представлять шість стрічок, різних за 
жанрами та тематикою. Серед них – 
історична мелодрама ві-
домого документаліста 
Андреаса Вайля «Якщо 
не ми, то хто» про Бер-
лін 1960-х років, драма 
«Невидима», у якій ре-
жисер Крістіан Швохов 
показав нелегку долю 
молодої актриси, та 
стрічка «Барбара», яку 
Крістіан Петцольд поста-
рався зробити макси-
мально правдивою.

Lviv Street Art

Парк культури та відпочинку 
ім. Б. Хмельницького
(Львів, вул. Болгарська, 4)
Фестиваль вуличного мистецтва не 
просто розфарбує Львів у всі кольо-
ри веселки, а насамперед подарує 
львів’янам і гостям міста море не-
сподіванок. Атмосферу свята на 
одному мистецькому майданчи-

ку творитимуть вулич-
ні музиканти, художники 
графіті разом із фаєрис-
тами, мімами та живи-
ми скульптурами. Зникне 
межа між професіонала-
ми й аматорами, а вули-
ці завдяки їхній спільній 
творчості заживуть сво-
їм яскравим життям. До 
свята зможуть долучитися 
всі, хто бажає реалізувати 
свої креативні ідеї разом.

CD

Green Day. «¡Uno!»
Ще до випуску альбому хлопці розповіли про свій 
продуктивний період у житті. Саме тому заплану-
вали на найближчі місяці вихід аж трьох платівок. 
«Uno!» – перша з цієї трилогії. Американці не роз-
вивали тут жодних концептів та рок-опер, а просто 
видали мінімалістичний бадьорий панк, який іно-
ді переходить у пауер-поп та диско в «Kill The DJ» і 
навіть інді-рок у «Troublemaker». Але здебільшого 
диск не містить особливих стилістичних усклад-
нень. Попереду ще два альбоми, тож музиканти 
можуть надолужити втрачене.
  
No Doubt. «Push and Shove»
Помітно, що гурт повернувся до ска- та регі-
коренів, але водночас додав до звуку все, що по-
трапило під руку. Драматичний настрій – рідкість 
для цього альбому. У приспіві, розв’язках та куль-
мінаціях – повсюди мажорні, розслаблені ноти. 
Для спраглого слухача – повний набір: від ска-
маніфестів у «Settle Down» та куплетах «Push and 
Shove», змазаних на приспіві сповільненим рит-
мом, до еротичної електроніки в «Easy» та синти-
поп-лірики в «One More Summer», які неминуче 
переходять у всепоглинаючий хепі-енд.
 
The Killers. «Battle Born»
Четвертий студійник рокерів із Невади звучить від-
повідно до назви – ніби народжений у битві. І зву-
чання, і тексти просякнуті пафосним присмаком 
перемоги, до того ж подекуди позбавлені сенсу. 
Чого варті романтичні роздуми на тему обличчя на 
екрані мобільного телефона в «Here with me»… Від 
хапливого навішування ярлика «танцювальна му-
зика» диск рятують живі барабани, розслаблений 
вокал та вдалі поетичні інсайти, які все-таки іноді 
трапляються з фронтменом Брендоном Флаверсом. 



М
айже на півдорозі від 
Львова до Карпат (у на-
прямку Турки), над бе-
регом Дністра розкину-

лося старовинне галицьке місто 
Самбір. Найперше, задля чого 
варто приїхати сюди, – греко-
католицький храм Різдва Пре-
святої Богородиці. Саме тут збе-
рігаються мощі св. Валентина – 
завдяки їм Самбір поступово на-
буває рис туристичного міста, до 

якого їдуть закохані не лише з 
України. Тутешній храм ніколи 
не був римо-католиць ким, однак 
1759 року, після того як останки 
мученика за віру Христову були 
викопані із землі цвинтаря Св. 
Прісцилли в Римі, Папа розпоря-
дився передати їх Самбірсько-
Перемиській єпархії, якій покро-
вительствує цей небесний за-
ступник. Є в тій культовій бу-
дівлі, що стоїть майже в центрі 
міста, ще одна святиня – чудот-
ворна ікона Самбірської Божої 
Матері. Її помістили у храмі 
трохи раніше, після того, як у 
1727 році впродовж дев’яти міся-
ців вона плакала кривавими 

Місто закоханих
Дивовижі Самбора не обмежуються культовими  
спорудами, в одній із яких зберігаються мощі  
св. Валентина. Це місто передусім дивує  
притягальною силою історичних постатей
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ОБЛиччЯ МІСТА
Діячі історії та культури,  
біографія яких пов’язана із Самбором
Лжедмітрій І – політичний авантюрист, який, видавши 
себе за сина Івана Ґрозного, в 1605 році посів москов-
ський престол. Свій похід на Білокам’яну почав із Сам-
бора.
Петро Сагайдачний – козацький гетьман, організатор 
успішних походів проти Кримського ханства, Османської 
імперії та Московського царства.
Юрій Кульчицький – герой оборони Відня (1683 року), в 
результаті якої було розбито турецькі війська. У наго-
роду за свої подвиги отримав трофейну турецьку каву, а 
відтак відкрив першу у Відні кав’ярню.
Лесь Курбас – український режисер, актор, теоретик 
теат ру, драматург, публіцист, перекладач. Народився в 
місті Самборі 1887 року, загинув 1937-го в урочищі Сан-
дармох (Росія).
Андрій чайковський – український письменник, гро-
мадський діяч, повітовий комісар ЗУНР у Самборі.
Філарет і Микола Колесси – представники династії 
українських композиторів та фольклористів. Філарет Ко-
лесса певний час працював викладачем Самбірської гім-
назії. Микола, його син, народився в місті Самборі.

слізьми. Вдру  ге з ікони засочи-
лися сльози незадовго до по-
чатку Першої світової війни. 
Доля святині виявилася непро-
стою: тривалий час вона перебу-
вала поза церковними стінами і 
лише 1996-го, після реставрації, 
повернулася на своє місце.

РАТУшА НАДЗеМНА  
й ПІДЗеМНА
Міська ратуша не вражає розмі-
рами – 110 сходинок до оглядо-
вого майданчика – не так і ба-
гато. За ясної погоди з її верху 
видно карпатські полонини – до 
них якихось 50 км. Утім, цікаві-
шою виявилась інформація про 
самбірські підземелля, адже 
сама тільки ця будівля має їх 
аж три поверхи. У середньовіччі 
там були катівні, й один із під-
земних ходів вів просто до при-
міщення суду. Найдивніше, що 
катом у Самборі працював міс-
цевий… аптекар, який у вільний 
від виготовлення ліків та пана-
цей час рубав голови.

Від південного боку ратуші 
розпочинається вулиця Шевчен-
 ка, ну, а під нею тягнеться голо-
вний підземний хід – на 30 км 
до Старого Самбора. Причому 
він був таким широким, що в 
ньому могли розминутися дві 
підводи. За легендою, ним у зо-
лотій кареті їхала австрійська 
принцеса чи королева, котра 
там і залишилась. За радян-
ських часів сутерени було зава-
лено.

КУРБАСІВСЬКІ МІСЦЯ
125 років тому в Самборі наро-
дився Лесь Курбас. Його бать-
 ки – мандрівні актори Степан 
та Ванда Курбаси (сценічний 
псевдонім Яновичі) вели кочо-
вий спосіб життя як учасники 
трупи єдиного на той час у Га-
личині українського театру 
«Руська бесіда». Актори жили 
за рахунок коштів, зібраних під 
час вистав, а зупинялися на ніч-
ліг або в помешканнях замож-
них городян, або в недорогих 
готелях. Тож під час гастролей 
«Руської бесіди» на сцені сам-
бірського Народного дому Ван-
 да мусила виступати вагітною, 
про що розповіла директор му-
зею Леся Курбаса Любов Тепла. 

Сім’я зупинилась у невелич-
кому готелі – саме тут з’явився 
на світ майбутній геній україн-
ського театру, а відтак мати за-
трималася з немовлям на три з 
половиною місяці – була зима, 
тож лише згодом із малим хлоп -
чиком на руках вона наздо-
гнала трупу в Чорткові. Утім, 
доля ще кілька разів закидала 
митця до Самбора – тут він 
складав іспит за чотири класи 
так званої нормальної школи. І 
вже в молодому віці знову побу-
вав у місті свого народження: 
на сцені того ж таки Народного 
дому у вересні 1912-го зіграв 
султана Гірея в «Марусі Богус-
лавці» Михайла Старицького. 
Отож цілком логічно, що тепер 
на площі перед Народним до-
мом стоїть бюст Леся Курбаса.

Курбасівський музей у Сам-
борі з’явився завдяки добрій волі 
місцевого художника Вік тора Со-
рокіна, у власності якого на по-
чатку 1990-х перебувала поло-
вина будівлі колишнього го-
телю – він безоплатно подарував 
її місту під цей культурний за-
клад, – експозицію відкрили для 
огляду 25 лютого 1993 року. 
Пов’язаних зі славетним режисе-
ром місць у Самборі може побіль-
шати: Любові Теплій не так 
давно вдалось розшукати в архі-
вах відомості про бабу-повитуху, 
завдяки якій з’явився на світ ма-
ленький Лесь. Це була полька 
Людвіга Сорувко, вона приймала 
пологи в заможних городянок. 
Відомо, що поховано її було в ро-
динному гробівці – або в самому 
Самборі, або ж в одному з най-
ближчих сіл, тож директорка му-
зею має намір організувати екс-
педицію, аби знайти цю могилу.

ЄДиНА В УКРАїНІ 
«ЗАКОПЯНКА»
За якихось 50 м від музею Леся 
Курбаса є ще одна пам’ятка. 
Ошатна дерев’яна будівля, що 
вже саме собою рідкість, з ажур-
ними різьбленнями та новень-
кою черепицею таки вирізня-
ється з-поміж інших особняків. 
Зайшовши досередини, знайом-
люся з господарем, точніше з ди-
ректором Самбірської художньої 
школи Іваном Геричем. «Стиль, у 
якому зведено цей будинок, на-

зивається закопанський, або «за-
копянка». Близьким до нього є 
гуцульський», – пояснює педа-
гог. «Закопянка» виникла на-
прикінці ХІХ – на початку 20-х 
років ХХ століття в польському 
курортному містечку Закопа-
ному, це одне з відгалужень сеце-
сії. Всі її зразки були дерев’яними 
віл лами, тобто відпочинковими 
будинками. Архітектор проекту-
вав не лише приміщення, а й весь 

ГОЛОВНА 
СВЯТИНЯ. 
Храм Різдва 
Пресвятої 
Богородиці
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ВАРТО ПОБАчиТи
Самбірська ратуша – будівля, яку бачимо сьогодні, по-
ходить із XvII століття, 1844 року її було реконструйо-
вано. За переказами, саме з балкона старої Самбірської 
ратуші Лжедмітрій І закликав польську шляхту до по-
ходу на Москву.
Храм Різдва Пресвятої Богородиці – головними 
його реліквіями є мощі св. Валентина та Чудотворна 
ікона Самбірської Божої Матері.
Музей Леся Курбаса – діє в частині приміщення ко-
лишнього готелю, де народився 1887 року видатний 
український режисер.
Музей «Бойківщина» – на вулиці, названій ім’ям ви-
датного письменника Андрія Чайковського. Має у сво-
єму зібранні майже 30 тис. експонатів, які розповідають 
про одну з найбільших етнографічних груп українців – 
бойків.
Самбірська художня школа – єдиний в Україні буди-
нок у закопанському стилі, збережений у автентичному 
вигляді.
Село Кульчиці – батьківщина українських гетьманів 
Петра Сагайдачного, Марка Жмайла та Павла Павлюка 
(Бута), а також героя оборони Відня Юрія Кульчицького.

СТАРий САМБІР, ПОГОНич, НОВий САМБІР
На відміну від більшості міст, Самбір має не лише істо-
рію, а й передісторію. Адже спочатку місто було розта-
шоване на 30 км південніше – так само на берегах Дні-
стра. 1241 року монголо-татари знищили його, а жителі, 
яким пощастило врятуватися, нижче за течією Дністра 
знайшли поселення Погонич, де й оселились, перейме-
нувавши свою нову малу батьківщину на Новий Самбір. 
Відповідно, колишній Самбір став Старим. Однак йому 
так і не судилося вийти з тіні свого міста-сина. Щодо Но-
вого Самбора, то лише в ХIv столітті за ним закріпилася 
назва Самбір.

інтер’єр, навіть столове начиння. 
Свого часу це був популярний 
стиль, однак лише самбірська ві-
лла Шафранського – так вона на-
зивалася до Другої світової війни 
– єдина в Україні зберегла автен-
тичний вигляд.

«ВАжКА БОйКІВСЬКА 
НОшА»
Самбір є найбільшим бойків-
ським містом, хоча й розташова-
ний майже на межі цього етно-
графічного регіону, який охо-
плює середню частину Карпат 
між Лемківщиною та Гуцульщи-
ною, а саме Воловецький, Між-
гірський та Великоберезнянсь-
кий райони на Закарпатті, До-
линський – на Івано-Фран ків-  
щині, а також Сколівський, Тур-
ківський, Старосамбірський та 
південну частину Самбірського – 
на Львівщині. Це були такі бідні 
землі, що поляки тут навіть не 
селились, натомість селяни спла-
чували чинш зі своїх госпо-
дарств. Їхній нехитрий побут 
можна побачити в музеї «Бойків-
щина». За слова  ми завідувачки 
фондів, Ольги Білас, їхній куль-
турний заклад створювали… 
двічі.

Вперше ідея відкрити його 
виникла в жовтні 1927 року в се-
редовищі місцевих інтелігентів, 
серед яких був лікар, етнограф 
та археолог-аматор Володимир 
Кобільник, а також не менш ві-
домі представники тодішнього 
освіченого кола Володимир Гор-
кевич, Володимир Кордуба, Іван 

Филипчак, Антін Княжинський 
та ін. Кобільник організовував 
експедиції до навколишніх сіл, 
збираючи в тамтешніх жителів 
старі речі. Коли до нього прихо-
дили лікуватись бойки, вони 
оплачували послуги так само 
предметами старовини. Врешті, 
як любитель улітку він робив 
розкопки. Його консультантами 
були й один із найвидатніших 
українських археологів міжво-
єнного періоду Ярослав Пастер-
нак, й відомі польські науковці. 
Коли зібрана колекція пере-
стала вміщатись у приватних по-
мешканнях, кімнати під музей 
виділила швей  на фабрика. Там 
було облаштовано відділи архе-
ології, палеонтології та етногра-
фії. Провінційна колекція налі-
чувала 36 тис. (!) експонатів.

Однак те, що толерувала 
Варшава, не сподобалось біль-
шовикам – 1954 року збірку було 
розпорошено музеями Стрия, 
Львова й навіть Харкова, а час-
тину експонатів «на згадку» за-
брали тонкі «поціновувачі мис-
тецтва» з НКВД.

Музей відродився лише в 
1990-х з ініціативи громад-
ськості міста, зокрема Товари-
ства імені Володимира Кобіль-
ника, і нині його фонди налічу-
ють 30 тис. експонатів без ура-
хування бібліотечного. Є серед 
старожитностей і унікальні, на-
приклад, велика оліярниця – 
знайти її було надзвичайно 
складно, адже в селі вона могла 
бути тільки одна.

ОКОЛиЦІ САМБОРА
Якщо ви вже оглянули Самбір і 
маєте в розпорядженні вільну 
годину-другу, то найкраще її 
присвятити селу Кульчиці, що 
розташоване за кілька кіломет-
рів від райцентру. Річ не лише в 
курганах епохи ранньої брон  зи 
(ІІІ тисячоліття до н.е.), які 
знайшли в тамтешніх околи-
цях. За кількістю видатних 
земляків це село ще дасть фору 
деяким обласним центрам. 
Адже тут народились аж три 
гетьмани, найвідоміший із 
яких Петро Конашевич-
Сагайдач ний – у Кульчицях 
йому встановлено пам’ятник, 
діє його музей. Двоє інших – це 
Марко Жмайло та Павло Пав-
люк (Бут). Є па м’ят  ник і ще од-
ному уродженцю села – героєві 
оборони Відня Юрію Куль-
чицькому. Тому самому, що від-
крив у Відні першу кав’ярню й 
винайшов два найпопулярніші 
кавові рецепти: по-віденськи та 
з молоком. 

Пам’ятник 
Лесеві 
Курбасу перед 
будівлею 
Народного 
дому

МОЩІ СВ. ВАЛЕНТИНА. 
Завдяки покровителю 

закоханих Самбір 
набуває туристичної 

привабливості 
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ЦиБУЛеВА КЛеПТОМАНІЯ
Ніколи не втомлюся дивува-
тися клептоманським нахи-
лам людської психіки. Ба-
жання щось узяти з собою на 
пам’ять із місця, котре тобі 
сподобалося, ще можна зро-
зуміти. Але не форми, яких 
воно іноді набуває. Я можу 
здогадатися, чому на цього-
річному ГОГОЛЬFESTі крали 
декорації та манекени з теа-
тральної сцени чи фотографії 
і малюнки з галереї «Ліс» 
просто неба. Але от навіщо 
буквально за дві години, до-
поки нікого не було в примі-
щенні, хтось поцупив із га-
лереї творчої групи «L∞K» 
майже 100 кг звичайної ци-
булі, що були частиною інста-
ляції? Єдине пояснення, – 
може, люди подумали, ніби 
це якийсь арт-овоч. Або про-
сто зголодніли. 

наш ТИЖДЕнЬ| 
НА щО чеКАТи?
Моя близька подруга вже по-
над 15 років купує одяг лише 
на ринках секонд-хенду. Речі 
туди завозять із-за кордону, 
коштують вони копійки. Про-
 те інколи треба зашити на 
них дірки. Не відмовляється 
вона й від поношеного вбран-
 ня, яке пропонують їй замож-
 ні знайомі. Все це приховує 
на роботі. На жаль, так зараз 
живе багато людей. Хоча, 
звіс  но, є і такі, що шопінгують 
тільки в бутиках. Наприклад, 
дві мої товаришки. Але нещо-
давно вони здивували мене, 
сказавши, що дозволяють со-
бі купувати одяг лише на де-
шевих розпродажах. Барбара 
й Марі-Хосе. Перша живе у 
Польщі, друга – в Іспанії. 
Вони несподівано для себе 
втратили роботу… 

:/
 «Дівчата, ви 
людей не чі-
пайте, – роз-
мовляє по те-
лефону паса-
жир київської 
маршрутки. 
– Часу об-

маль! Запо-
вніть усі ан-
кети самі.»

Валерія 
Бурлакова

Олександр 
Михельсон 

Андрій  
Дуда

Богдан 
Буткевич

ТеРОРиСТичНе
Про замінування оголошують о 
4:45 ранку. В приміщенні Цен-
трального залізничного з’явля-
ється заспана, але на диво корек-
тна міліція, котра очищає його 
від киян та гостей столиці. Пу-
бліка купчиться за біло-черво-
ною стрічкою. Динаміки реко-
мендують діставатися до поїздів 
«через східний та західний під-
земні переходи». Якась пані ди-
вується вголос: «Я смотрю, все со-
вершенно спокой  ны!» В її росій-
ській відчутний мос   ковський ак-
цент. Так уже втретє за цей мі-
сяць «мінують», пояснює хтось; 
кля  ті телефонні терористи! «Это 
хорошо, что только телефон ные, 
– розважливо мовить д ама. – А 
что такое «схидный та захид-
ный?» Хтось пояснює. Повз на-
товп проходить наряд вибухотех-
ніків із величезним собацюрою. 
Життя триває – наразі. 

ГеНеРАТОР  
ВиПАДКОВиХ чиСеЛ 
Мало хто вірить дослідженням 
громадської думки. Хто платить, 
той і замовляє музику, правда? 
Але, як виявилось, буває й 
інакше. «Дівчата, ви людей не 
чіпайте, – розмовляє по теле-
фону пасажир київської марш-
рутки. – Часу обмаль! Заповніть 
усі анкети самі. Якщо вказуєте, 
що не знаєте якоїсь партії, то на 
запитання, довіряєте ви її пред-
ставникам чи ні, – воно буде 
далі – не відповідайте взагалі. 
Не можна довіряти тому, кого не 
знаєш. А од відповіді на запи-
тання, провладна партія чи опо-
зиційна, має залежати, яку саме 
ви оберете потім. Знаєте ж, хто 
опозиція?» Цікаво було б поба-
чити результати – хто знає, 
може, «Свобода» виявиться про-
владною. Чи «Україна – впе-
ред!» набере відсотків 60. 

жиТТЯ МІНЛиВе
У 2004 році я з колегами прово-
див тренінги для членів виборч-
комів. Коли доходила черга до 
теми «кримінальна відповідаль-
ність за порушення виборчих 
прав громадян», іронії слухачів 
не було меж. Бо на запитання, 
скільки винесли вироків за такі 
злочини впродовж трьох остан-
ніх років, ми могли пригадати 
лише один-два випадки. «То для 
чого ви нам читаєте цю лабуду?» 
– злісно запитувала на Жито-
мирщині член виборчої комісії 
від Партії регіонів. Через кілька 
місяців ми знали б, що їй відпо-
вісти: за скоєння електоральних 
злочинів 2004-го було передано 
до судів майже 1300 криміналь-
них справ. Але тоді цій жінці 
наша відповідь була вже не по-
трібна – її засудили на два роки 
за фальсифікацію виборчих до-
кументів. 

Валентина 
Бутенко

ЛАКМУСОВий ПРеЗиДеНТ
Днями до нас у редакцію при-
їздив Девід Горсі, журналіст-
карикатурист із газети Los 
Angeles Times. Цей приємний, 
позитивно настроєний чоло-
вік не лише розповів про свою 
освіту, роботу та події, що на-
дихають його на сюжети, а й 
продемонстрував власні сати-
ричні малюнки. На них були 
зображені американські пре-
зиденти – колишні та тепе-
рішній. Із робіт пана Горсі 
було помітно, а втім, автор і 
сам про це сказав, що він є 
прихильником нинішнього 
гла  ви держави, і я спіймала 
себе на думці,  що я йому по-
заздрила… Так давно не від-
чувала цього сама й не спіл-
кувалася з кимось, хто пи-
шався б українським прези-
дентом. 

Олена  
чекан

66|УКРаЇнсЬКИЙ ТИЖДЕнЬ|№ 40 (257) 5 – 11.10.2012






	ОБКЛАДИНКА 
	ЗМІСТ 
	НА ЧАСІ  
	Демократія виграла – Грузія програла
	Коли реальність не надихає

	ПОЛІТИКА
	Ахіллесова п’ята опозиції
	Чого чекати?
	Бути чи не бути?

	СУСПІЛЬСТВО 
	Білі шати
	Літературний десант
	Як інформаційне суспільство може стати рушієм демократичних змін в Україні
	«Четверта влада» в третьому світі
	Рабство по-сєверодонецьки

	ЕКОНОМІКА 
	Таємниці української інфляції
	Малий і середній бізнес в облозі

	СВІТ
	Бабине літо скінчилося
	Проблем хоч греблю гати
	Останній шанс команданте
	Класовий поділ

	СПАДОК
	Незакінчена війна
	Інопланетне вторгнення

	НАВІГАТОР
	Атака на ЗЛО
	Чи прийде імператор з Півночі?
	Олівер Стоун
	Відгуки, анонси
	Місто закоханих

	НАШ ТИЖДЕНЬ 



