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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»
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«Польща — СССР:  Ґібралтар і Катинь»

Кристина Курчаб-Редліх 
«Пандрьошка» 

Ентоні Д. Сміт 
«Культурні основи націй»
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**

** У графі «вид платежу» вкажіть, будь ласка, назву журналу.
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За соціологією перемагає опозиція. 
А за ЦВК?
Як низький рівень політичної 
культури значної частини громадян 
може посприяти масштабним 
маніпуляціям під час виборів

Життя по-повстанськи
Брак елементарних побутових умов і 
системного матеріального забезпечення 
в УПА компенсувала активна допомога 
населення

Комфорт чи свобода?
Репортаж Тижня: осіння сесія 
Парламентської асамблеї Ради 
Європи довела, що справжнє 
протистояння на європейському 
континенті не так геополітичне,  
як ціннісне

Великі проблеми 
великих компаній  
Чому олігархічні 
імперії приречені 
на стагнацію
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як компонент масової 
культури
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Чому українців не 

цікавить вітчизняне 
кримінальне чтиво

Елементарно, 
Ларссоне
Як шведська 
література вийшла
в глобальні лідери
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Майже 
серйозно про 
VIP-агітацію

Чому домовленість 
«Батьківщини» та УДАРу 
про узгодження єдиних 
прохідних кандидатів від 
опозиції може виявитися 
запізнілою

Ганне Северінсен 
про демократію 
як нескінченний 

процес 

Швейцарський дипломат 
Якоб Келленберґер 
про вагу цінностей у 
міжнародних відносинах

Литву штовхають в 
обійми Кремля
Чому парламентські 
вибори в Литві можуть 
відкрити шлях до 
посилення впливу  
на неї Москви

Вільний вибір
Як уряди й інтернет-

компанії намагаються 
встановити правила 

свободи слова онлайн

Індульгенція для 
екстремістів
Чому британці можуть 
змінити своє трактування 
політичної коректності 
стосовно мігрантів

Чи здатні 
електромобілі 

врятувати  
світовий автопром 

від занепаду

СВіТ

Нескорені 
Чому українські повстанці 
не стали нацистськими та 
совєтськими колаборантами  

Чому 
вступали 
до «лісової 
армії»?

Герут-партизани
У лавах УПА воювали 

представники різних національних 
меншин, зокрема найбільш 

упосліджені в роки війни – євреї
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Юрій 
Винничук 
про 
збочення у 
Верховній 
Раді 12

Відважні
Мирні, напівмирні та 

воєнні ролі жінок в УПА 
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Продовження 
теми 

на 
стор. 8

Тиждень  
в історії

Офіційна дата 
народження 
Української 
повстанської армії

Христофор Колумб 
відкрив Америку, 
досягнувши острова Сан-
Сальвадор у Багамському 
архіпелазі

Н
ещодавно оприлюднені дані соціологічних 
опитувань Фонду «Демократичні ініціа-
тиви» спільно із КМІС засвідчили низький 
рівень політичної культури значної час-

тини громадян та їхню необізнаність із мажори-
тарною складовою виборів, що створює сприят-
ливий ґрунт для викривлення результатів воле-
виявлення. Зокрема, 11,5% опитаних заявили, що 
готові продати свій голос. Зайве пояснювати, що 
цієї кількості цілком достатньо, аби схилити 
шальки терезів на користь тих, хто готовий його 
купувати.

Є ще й інша серйозна проблема: лише 54,2% лю-
дей, які збираються прийти на дільниці, за місяць до 
дня голосування знали, що половину депутатів оби-
ратимуть у мажоритарних округах. 24,4% «щось про 
це чули», а 21,4% не здогадувалися взагалі. Це за-
свідчує не лише, що вибір того чи того кандидата в 
одномандатному окрузі буде зроблений спонтанно й, 
цілком правдоподібно, в останній момент, а й значну 
ймовірність усунення виборців від виконання цієї 
функції. Раніше громадські активісти повідомляли, 
що у провінції партія влади спускає інструкції в під-
контрольні комісії не видавати виборцям бюлетенів 
із прізвищами мажоритарників, а самим їх заповню-
вати на її користь (див. Тиждень, № 38/2012). У 
цьому контексті частка громадян, не обізнаних із ма-
жоритарною складовою виборів, зафіксована під час 
згаданого соцопитування, дає уявлення про те, що 
спотворення результатів у одномандатних округах 
за рахунок заповнення чужих бюлетенів може стати 
вирішальним, особливо там, де для перемоги достат-
ньо буде 20–25% голосів. Окрім іншого, це вимагає 
від опозиційних сил невідкладно розпочати 
інформаційно-просвітницьку кампанію серед людей 
щодо мажоритарної складової перегонів.

Низький рівень політичної культури та ком-
петентності значної частини громадян України й 

пасивність опозиції у подоланні цієї проблеми в 
останні тижні перед виборами супроводжується 
послідовними зусиллями влади, спрямованими 
на здобуття цілковитої свободи дій під час підра-
хунку голосів повністю контрольованими нею ви-
борчими комісіями. Минулого тижня Верховна 
Рада ухвалила зміни до Закону «Про особливості 
забезпечення відкритості, прозорості та демокра-
тичності виборів народних депутатів 28 жовтня 
2012 року», що стосуються відеоспостереження 
на виборчих дільницях. Останнього не буде на 
спеціальних (в’язниці, лікарні тощо) та закордон-
них дільницях, тобто саме там, де найбільше 
можливостей проголосувати за громадян і роз-
дути явку. Опосередкованим підтвердженням 
масштабу фальсифікацій на спецдільницях 
можна буде вважати розходження результатів го-
лосування на них із загальними в країні.

Не буде відеоспостереження і в окружних ви-
борчих комісіях та ЦВК, тобто там, де, власне, під-
биватимуть підсумки голосування. Отож не буде 
навіть обмеженого запобіжника для зловживань, 
яким бодай гіпотетично міг би стати відеозапис. 
Нагадаємо, що раніше можливості для викрив-
лення результатів волевиявлення було розширено 
за рахунок забезпечення технічним партіям абсо-
лютної більшості в окружних виборчкомах та по-
ширення аналогічної технології формування на 
дільничні комісії. Ще один крок у тому самому на-

Розпочалося 
будівництво російсько-
українського заводу з 
виробництва ядерного 
палива для АЕС

  4 жовтня    6 жовтня  

ЗА СОЦІОЛОГІЄЮ ПЕРЕМАГАЄ  
ОПОЗИЦІЯ.  
А ЗА ЦВК? 

МВС назвало ім’я 
підозрюваного 
в убивстві в ТЦ 
«Караван». В 
розшук оголошено 
Ярослава Мазурка

Кандидат у президенти 
США від Республіканської 
партії Мітт Ромні після 
теледебатів скоротив 
відрив від Барака  
Обами до 2%

  5 жовтня  

   12 жовтня 1492      13 жовтня 1925      14 жовтня 1942   

РЕЙТИНГ ПРОХІДНИХ ПОЛІТСИЛ

За даними дослідження громадської 
думки, проведеного Фондом 
«Демократичні ініціативи» спільно 
з Київським міжнародним інститутом 
   соціолог� з 18 вересня по 4 жовтня 
       2012 року 

% респондентів, які мають 
намір взяти  участь у виборах

23,3 24,016,0 15,1 10,1 5,1
Партія 
регіонів

«УДАР» 
Віталія Кличка

ВO
«Батьківщина»

Комуністична 
партія України 

ВО 
«Свобода»

Важко сказати, за 
кого голосуватиму

Народилася Марґарет 
Тетчер, «залізна леді», 
перша жінка-прем’єр-
міністр у Європі, 
очолювала уряд Великої 
Британії (1979–1990) 
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Народився Петро 
Григоренко, 
радянський генерал-
майор, захисник 
прав кримських 
татар, учасник 
дисидентського руху

Російський 
імператор Ніколай II 
підписав Маніфест 
про дарування 
ліберальних свобод

Папа 
Григорій XIII 
запровадив 
григоріанський 
календар
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Президентські 
вибори у Венесуелі. 
Уґо Чавеса 
переобрали  
на четвертий термін 

  7 жовтня    8 жовтня    9 жовтня    10 жовтня  
Розпочався 
Нобелівський тиждень. 
Першими лауреатами 
– з медицини – стали 
японець Сінья Яманака та 
британець Джон Ґердон

Прем'єр-
міністр Ізраїлю 
Беньямін 
Нетаньягу 
розпустив Кнесет

Чорнобильці 
відновили протест 
під Верховною 
Радою. Вимога 
– перерахунок 
пенсій  

прямку – рішення про відеоспостереження в ре-
жимі онлайн-трансляції лише під час голосу-
вання, коли камери нічого не зафіксують, адже 
основні фальсифікації можливі уже під час підра-
хунку бюлетенів, коли система працюватиме в ре-
жимі відеозапису, доступ до якого повністю контр-
олює влада. Зрештою, ЦВК заборонила доступ у 
серверні кімнати окружкомів спостерігачам, пред-
ставникам та членам комісій від кандидатів і пар-
тій, а також відмовилася вивішувати для загаль-
ного ознайомлення надіслані з ОВК результати го-
лосування. Відтак немає гарантій, що інформацію, 
яку оновлюватимуть на сайті Центрвиборчкому, 
не буде спотворено.

За таких обставин фактично єдиним запобіж-
ником повномасштабному викривленню результа-
тів виборів може стати координація всіма опози-
ційними силами роботи в комісіях. Ще до опри-
люднення офіційних підсумків перегонів вони ма-
ють на основі паралельного підрахунку голосів 
сформувати альтернативний банк даних про ре-
зультати волевиявлення по країні із доступними 
для громадськості та зарубіжних спостерігачів 
зведеннями за округами й дільницями. Доцільно 
було б уже зараз запропонувати фінансово-
організаційну допомогу соціологічним службам 
для проведення національного екзит-полу в чим-
більшій кількості населених пунктів та серед яко-
мога ширшого кола респондентів, аби мінімізу-
вати похибку вибірки. Влада має бути поставлена в 
умови, коли змушена буде пояснювати можливі 
розходження в результатах виборів, зафіксовані 
паралельним підрахунком та Центрвиборчкомом. 
У такому випадку необхідно буде вимагати від ОВК 
й ЦВК оприлюднення даних за дільницями й 
округами, де мали місце основні розбіжності в ре-
зультатах паралельного підрахунку і голосування, 
а відтак і проведення перерахунку голосів на від-
повідних дільницях. Проте необхідною передумо-
вою для цього є досягнення домовленостей між та-
борами опозиції щодо узгодження кандидатів у 
мажоритарних округах та об’єднання зусиль у за-
хисті спільного результату як за цими округами, 
так і за партійними списками. У жодному разі не 
можна допустити війни екзит-полів або паралель-
них підрахунків голосів окремих партій, оскільки 
це девальвує їх значення як аргументу про спотво-
рення офіційних результатів.

Олександр Крамар

Останнього тижня влада вдалася до активних маніпуляцій, щоб 
вплинути на міжнародних спостерігачів за парламентськими вибо-
рами. Зокрема, Держкомтелерадіо спробувало заперечити інформа-
цію незалежних моніторингових організацій щодо тотального за-
силля в ЗМІ позитивних новин про ПР та обмеженого доступу до ме-
діа опозиції. Офіційне відомство оприлюднило результати власного 
моніторингу, згідно з якими опоненти переважають владу в телее-
фірі в півтора разу за обсягами політичної реклами, в 1,2 – за трива-
лістю сюжетів у новинах та втричі за часом, наданим у політичних 
ток-шоу. Пояснення таким неочікуваним висновкам слід шукати у 
критеріях оцінки влади та опозиції. Виявляється Януковича, Аза-
рова чи інших високопосадовців у Держкомтелерадіо не вважають 
представниками партії влади. Ті, мовляв, «не є суб’єктами виборчого 
процесу... Під час виборів вони виконують свої прямі обов’язки так 
само, як в інші періоди, не займаючись агітацією» (про інший по-
гляд див. на стор. 6). Водночас до опозиційних у Держкомтелера-
діо зарахували такі специфічні політсили, як «Україна – Вперед!» 
Наталії Королевської та Радикальна партія Олега Ляшка.

Грузія мріятиме

Назвати чорне білим

У Тбілісі завершується процес 
передання влади. Представ-
ники опозиції та правлячого 
поки що Єдиного національного 
руху провели два раунди пере-
говорів, а 9 жовтня президент 
країни Міхеїл Саакашвілі та лі-
дер коаліції «Грузинська мрія», 
кандидат у прем’єр-міністри, 
мільярдер Бідзіна Іванішвілі зу-
стрілися особисто. Після зу-
стрічі останній несподівано для 
багатьох, зважаючи на його про-
російськість, заявив, що новий 
уряд продовжить зовнішньопо-
літичний курс попередників: «Ми неухильно прагнутимемо до Єв-
ропи, і найближчим часом Грузія обов’язково зможе стати краї-
ною–членом НАТО». Іванішвілі вже оприлюднив імена майбутніх 
членів кабінету: зокрема, міністром регіонального розвитку стане 
екс-футболіст Каха Каладзе, внутрішніх справ – помічник Іваніш-
вілі Іраклі Гарібашвілі, генпрокурором – адвокат мільярдера Ар-
чил Кбілашвілі. Чи продовжить Іванішвілі і Ко зовнішньополітич-
ний курс та реформи президента Саакашвілі, стане зрозуміло вже 
у найближчий місяць.

 Народився Вітаутас 
Ландсберґіс, литовський 
політичний і державний 
діяч, лідер «Саюдісу», 
спікер Сейму Литви

   15 жовтня 1582       16 жовтня 1907       17 жовтня 1905       18 жовтня 1932   

РЕЙТИНГ ПРОХІДНИХ ПОЛІТСИЛ

За даними дослідження громадської 
думки, проведеного Фондом 
«Демократичні ініціативи» спільно 
з Київським міжнародним інститутом 
   соціолог� з 18 вересня по 4 жовтня 
       2012 року 

% респондентів, які мають 
намір взяти  участь у виборах

23,3 24,016,0 15,1 10,1 5,1
Партія 
регіонів

«УДАР» 
Віталія Кличка

ВO
«Батьківщина»

Комуністична 
партія України 

ВО 
«Свобода»

Важко сказати, за 
кого голосуватиму
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ЯН ТОМБІНСьКИй
перша гучна заява
«Політв’язні в Украї-
ні є, і це твердження 
можна навіть почу-
ти від осіб, які близь-
ко пов’язані з ни-
нішнім табором вла-
ди», – заявив но-
вий посол ЄС в 
Україні.

НАТАЛІЯ КОРОЛЕВСьКА
блефує
Лідер партії «Україна – 
Вперед!» має намір 
судитися із соціолога-
ми, котрі публікують 
«недостовірні» (зани-
жені, як вона вва-
жає) рейтинги 
її політсили.

34% виборців
не знають жодного кандидата-
мажоритарника у своєму окрузі. Дані 
КМІС

40% киян
визнали, що отримали пайки і подарун-
ки від кандидатів. Дані Фонду «Демокра-
тичні ініціативи»

11,5% українців 
ладні продати свій голос на виборах. 
Це здебільшого молодь до 30 років. Дані 
КМІС

ФЕйС-КОНТРОЛь МАйжЕ СЕРйОЗНО

ІРИНА БЕКЕШКІНА
викриває
Відомий соціолог стверджує, що 
«липові» соціо-
логічні служби 
«малюють» рей-
тинг партії Коро-
левської у понад 
6%. Демініціати-
ви та КМІС дають 
їй лише 2,1%

СЄРґЄй МАРКОВ
знає результати виборів
Прокремлівський російський 
політолог заявив, що 
ПР «дістане пере-
могу за партійними 
списками та в біль-
шості мажоритар-
них округів» і РФ 
визнає результати 
виборів.

МИКОЛА АЗАРОВ
дивна логіка
На думку прем’єра, по-
будований спільно 
з Росією завод із ви-
робництва ядерно-
го палива є «кроком 
до енергетичної не-
залежності Укра-
їни».
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Олександр Єфремов
голова фракц� Парт� регіонів 

у парламенті, березень 2012-го

Вадим Гавришко
заступник голови Хмельницької 

ОДА, жовтень 2012-го

Василь Ядуха
голова Хмельницької 

облдержадміністрац�, червень 2010-го

Микола Азаров
прем’єр-міністр, жовтень 

2012-го

«Я никогда сказок 
никому не рассказываю»

«Наше правительство демонстрирует 
полностью уверенный 
контроль за развитием 

ситуации»

«...підтримати нашу 
політичну силу провладну, 

Партію регіонів, на виборах 28 жовтня. 
Підтримаєте? Ну що вам, важко 

підтримати?»

«Ця влада – від Бога. 
А тому треба відкинути політичні 

смаки й працювати 
на � авторитет!»

«Нам 
дуже хотілося б, щоб 

нас підтримали хоч би тому, що ми 
по нутру свої. І якщо нас буде 

менше у Верховній Раді... 
то нам буде погано 

всім»
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КОРОТКО

VIP-агітація

Збройний слід України
Власкор ВВС, перебуваючи в таборі сирійських по-
встанців, виявив ящики з українським маркуван-
ням. Йдеться, зокрема, про морські гармати, ра-
кетні комплекси «Дастан» і Луганський патрон-
ний завод. Пунктом призначення зброї числить-
ся Саудівська Аравія. Щойно про цю інформацію 
стало відомо українським ЗМІ, менеджмент «Дас-
тану» встиг запевнити, що жодних контрактів із 
цією країною немає. Це досить типова для пред-
ставників української оборонки поведінка в таких 
ситуаціях. Свого часу вони так само активно запе-
речували, наприклад, постачання танків до Пів-
денного Судану, хоча переконливих доводів так 
і не навели, обмежилися лише тим, що Amnesty 
International, яка викрила цю оборудку, спирала-
ся, мовляв, на застарілі дані.  

Другий Північний 
Росія запустила другу чергу «Північного потоку». 
Таким чином, планована потужність газопроводу 
збільшена вдвічі – до 55 млрд м3 на рік. Бюджет 
проекту становить €7,4 млрд. Відтоді як у черв-
ні минулого року запустили «Північний потік» і 
Газпром почав експортувати газ у Європу ще од-
ним маршрутом, доходи України від транзиту 
блакитного палива зменшилися на 15% за рік. Але 
в грошовому вимірі це не так вже й багато. Згід-
но з оцінками, за сім місяців 2012-го наша країна 
втратила близько $290 млн від скорочення тран-
зиту російського газу. «Газпром, який потерпає 
через зниження попиту на газ у Європі, навряд 
чи може дозволити собі втратити ринок збуту в 
Україні, яка завдяки угоді 2009-го є клієнтом, що 
платить високу ціну. У цьому світлі «Північний 
потік» можна розглядати як символ провалу РФ 
у розвитку конструктивних торговельних відно-
син з Україною – замість того щоб використовува-
ти вже наявні активи, витрачає мільярди доларів 
на нові трубопроводи», – роблять висновок аналі-
тики Financial Times. Експерти зазначають, що на 
проектну потужність «Північний потік» вийде не-
скоро. Газопровід за перші 11 місяців роботи в се-
редньому завантажений лише на 30–40% макси-
мальної потужності – Європа не зацікавлена в до-
даткових обсягах дорогого російського газу.   

17 територіальних претензій  
до України 
Парламент Придністров’я висловив стурбова-
ність, що Україна в односторонньому порядку 
проводить демаркацію кордонів, і зазначив, що 
є близько 17 спірних територій. Зокрема, Тирас-
поль занепокоєний так званою центральною ді-
лянкою українсько-молдавського кордону, яка, 
на думку придністровської влади, «де-факто є 
державним кордоном Придністровської Мол-
давської Республіки з Україною». Депутати пар-
ламенту невизнаної республіки наполягають на 
тому, щоб президент ПМР ініціював переговори 
з Києвом щодо демаркації кордону та спірних, на 
їхню думку, територій. 

понад 150
кандидатів-мажоритарників
знялися з виборів. Одна з основних 
причин – тиск із боку влади     

62%
порушень прав журналістів
пов’язані з виборами. Дані Інсти-
туту масової інформації 
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Олександр Єфремов
голова фракц� Парт� регіонів 

у парламенті, березень 2012-го

Вадим Гавришко
заступник голови Хмельницької 

ОДА, жовтень 2012-го

Василь Ядуха
голова Хмельницької 

облдержадміністрац�, червень 2010-го

Микола Азаров
прем’єр-міністр, жовтень 

2012-го

«Я никогда сказок 
никому не рассказываю»

«Наше правительство демонстрирует 
полностью уверенный 
контроль за развитием 

ситуации»

«...підтримати нашу 
політичну силу провладну, 

Партію регіонів, на виборах 28 жовтня. 
Підтримаєте? Ну що вам, важко 

підтримати?»

«Ця влада – від Бога. 
А тому треба відкинути політичні 

смаки й працювати 
на � авторитет!»

«Нам 
дуже хотілося б, щоб 

нас підтримали хоч би тому, що ми 
по нутру свої. І якщо нас буде 

менше у Верховній Раді... 
то нам буде погано 

всім»

А
гітувати – не мішки тягати... даруйте, не реформи прово-
дити. Скажімо, прем’єр-міністр Микола Азаров, він же 
перший номер виборчого списку Партії регіонів, ніколи 
не минає нагоди порозповідати про «папєрєднікав», які, 

мовляв, діла не робили, а лише язиками плескали. Говорить про 
це Микола Янович так часто, що йому й самому вже ніколи тру-
дитися на благо маленьких українців. Принаймні якщо напри-
кінці липня сивочолий майстер слова публічно запевняв, що у 
відпустку до виборів не піде (треба ж комусь ціни на капусту 
втримувати!), то 8 жовтня зізнався, що на кілька днів таки по-
лишить будівлю уряду. Вочевидь, необхідність агітувати відво-
лікає від самовідданої праці. 

А агітувати треба, адже, за тим самим Азаровим, сказати до-
бре слово за ПР у країні буквально нікому. Навіть на телеба-
ченні, жаліється прем’єр, «суцільні сюжети про те, що погані до-
роги, десь дах обвалився, десь іще якийсь недолік»: «Посмо-
трите наше телевидение. Сплошной негатив в то время, когда 
страна строится» (Цікаво, які телеканали дивиться Микола 
Янович – невже ігнорує «Перший національний», «Інтер», 
«Україну» на їм подібні, що славлять партію (мало не всі), й від-
дає перевагу ТВі?) Ну тепер він усім розкаже, які ці дороги на-
справді. 

Не відстають і підлеглі «регіонала № 1». Інтернет облетіла 
фотографія, зроблена 4 жовтня під час візиту міністра освіти 
Дмитра Табачника до донбаської Горлівки, де саме відкривали 
нову школу «Мечта». На світлині добре видно документ під на-
звою «Программа пребывания V.I.P.-агитатора Д. В. Табачника в 
Донецкой области». Тобто міністр, який, між іншим, не у від-
пустці й не збирається, під виглядом «робочого візиту» прово-

дить звичайну політпропаганду, точніше 
VIP-пропаганду.

Ще в серпні голова фракції регіо-
нів у парламенті Олександр Єфре-
мов в одному з інтерв’ю чесно зі-
знався: «З ключових фігур VIP-
агітаторів можна виділити Тігіпка, 

Лавриновича, Акімову»... Про те, 
що названі міністри та заступниця 
голови АП на час агітації підуть у від-
пустку, він, звісно, промовчав. 

«Нижчі віпи», певна річ, намага-
ються не відставати від свої «вищих» 
колег. Очільник Хмельниччини Ва-
силь Ядуха ще позаторік уславився 
заявою про те, що влада Януковича 
«від Бога» (див. «Найкрасномов-
ніші VIP-агітатори»), а днями його 
заступник Вадим Гавришко, агіту-
ючи електорат голосувати за партію 
влади, видав, мабуть, найоригіналь-
ніше агітаційне гасло цієї виборчої 
кампанії: «Ну що вам, складно під-

тримати?». 
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Автор: 
Олександр 

Крамар

Увімкнути інстинкт 
виживання
Анонсована тиждень тому домовленість «Батьківщини» та УДАРу 
про узгодження єдиних прохідних кандидатів від опозиції досі  
не досягнута. Рішення може виявитися запізнілим

М
инулого тижня стало 
відомо про те, що пар-
тія «УДАР Віталія 
Кличка» та Об’єднана 

опозиція «За Батьківщину!» 
ухвалили рішення узгодити 
спільних кандидатів у мажори-
тарних округах і зняти менш 
прохідних, щоб не допустити 
перемоги провладних кандида-
тів. Закон дозволяє замінити 
мажоритарників за 12 діб до 
дня голосування (28 жовтня). 

Заохочений виходом на друге 
місце в рейтингу політсил, за да-
ними більшості соціологічних 
служб, УДАР демонструє ба-

жання виступити генератором 
узгодження спільних кандида-
тів. Віталій Кличко заявив, що 
його партія вже визначила 
округи, де готова зняти своїх 
слабких кандидатів на користь 
сильніших представників «Бать-
ківщини», а керівник його штабу 
Віталій Ковальчук переконує: 
політсилі навіть не доведеться 
змушувати кандидатів знімати 
свої кандидатури на користь ін-
шого опозиційного претендента 
– це буде їхній «усвідомлений 
вибір». Попри жваві дискусії, які, 
за інформацією джерел Тижня, 
тривають в об’єднаній опозиції 
щодо доцільності зняття канди-
датів, публічно її керівництво та-
кож декларує готовність до 
кроку в інтересах країни. Зо-
крема, Арсеній Яценюк повідо-
мив про готовність «не просто до 
переговорів, а до прийняття кон-

кретного рішення», зазначивши, 
що для його ухвалення «все го-
тово», а в тих 33 округах, «які ви-
кликають певні супереч ливі мо-
менти, для того щоб з’ясувати, 
хто є беззаперечним лідером», 
проводяться соціологічні дослі-
дження. Олександр Турчинов 
зауважив, що не бажає заздале-
гідь коментувати хід перегово-
рів, оскільки «дуже хоче», щоб 
вони завершилися позитивним 
результатом. 

Щоправда, взаємне узго-
дження кандидатів відбудеться 
лише між «Батьківщиною» та 
УДАРом. Очільник ВО «Сво-
бода» Олег Тягнибок запевнив, 
що його партія в разі досягнення 
домовленостей між двома згада-
ними вище політсилами готова 
підтримати погоджених ними 
висуванців у тих 190 округах, які 
раніше були зарезервовані за 
об’єднаними. Проте аналогічних 
перемовин із партією Кличка не 

веде, оскільки в неї «із 35 
округів (отриманих за кво-

тою після розподілу з 
об’єднаними. – Ред.) не-
має жодного, де б УДАР 
міг претендувати на пе-
ремогу, а наші канди-
дати – ні». Своєю чер-
гою, лідер тернопіль-
ських свободівців (це 
один із регіонів, у 
якому основна конку-
ренція відбудеться між 

ТЕСТ НА СПРОМОЖНІСТЬ.  
Якщо Арсеній Яценюк та Віталій 
Кличко доведуть до завершення 

розпочатий процес зняття 
непрохідних кандидатів, це 

стане сигналом і щодо їхньої 
здатності об’єднувати зусилля в 

майбутньому парламенті
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жОДНИХ ТЕХНІЧНИХ 
ПЕРЕШКОД ДЛЯ 
УЗГОДжЕННЯ ПРОХІДНОГО 
КАНДИДАТА ВІД 
ОПОЗИЦІйНИХ СИЛ НЕМАЄ

висуванцями від УДАРу та «Сво-
боди» – див. № 40/2012) Олек-
сій Кайда пояснив відсутність 
переговорів тим, що «Свободу» 
не кликали до процесу перегово-
рів, і зазначив, що не вірить у їх-
ній успіх, оскільки, витративши 
мільйони на передвиборчу кам-
панію, мажоритарники на її фі-
ніші не захочуть знімати свої 
кандидатури. До речі, сам він та-
кож конкурує із висуванцем 
УДАРу в 163-му окрузі (м. Терно-
піль). 

Саме можливий опір найза-
тятіших мажоритарників наразі 
подається основною перешко-
дою для домовленостей між про-
хідними опозиційним силами. 
Передусім ідеться про тих із них, 
які надто далеко зайшли в про-
тистоянні один з одним, а відтак 
відмовляються сприймати аргу-
менти про необхідність підтри-
мати вчорашнього «заклятого 
ворога». Яскравий приклад у Ки-
єві. Кандидат від «Батьківщини» 
в окрузі № 217 Олександр Бриги-
нець заявив, що не вестиме пере-
говорів про об’єднання зусиль із 
висуванцем УДАРу, оскільки, 
мовляв, його прихильники не 
вважають ударівця справжнім 
опозиціонером. Таку саму не-
примиренну позицію зайняв і 
висуванець політсили Кличка в 
212-му окрузі Кирило Куликов, 
який раніше заявляв про вико-
ристання проти нього чорного 
піару кандидатом від об’єднаних. 
Тож тепер він не має наміру зні-
матися з виборів, попри рішення 
штабів. 

Показово, саме тепер 
з’явилась інформація, що деякі 
висуванці від УДАРу в найбільш 
конкурентних округах Київ-
щини заздалегідь написали за-
яви про вступ до Партії регіонів 
після свого проходження до 
парламенту.

СТРІЛОЧНИКИ  
ЧИ ПОЛІТИЧНА ВОЛЯ
Проте насправді жодних техніч-
них перешкод для узгодження 
прохідного кандидата від опо-
зиційних сил немає. В обох пар-
тій – «Батьківщини» та УДАРу 
– достатньо інструментарію, 
щоб подолати всі можливі пере-
пони на шляху узгодження кан-
дидатів у мажоритарних окру-
гах і спільних дій із захисту ре-
зультатів виборів. Усі вони були 
висунуті відповідними партій-
ними з’їздами, а відтак можуть 

ними ж бути і відкликані, хоч 
би яким був опір з їхнього боку. 
Усе залежатиме від достатньої 
політичної волі керівництва 
двох політсил. У разі її наяв-
ності вже найближчими днями 
слід очікувати досягнення до-
мовленостей щодо ризикованих 
округів, натомість відсутність 
угоди засвідчить брак політич-
ної волі до їх досягнення в ліде-
рів опозиційних сил. Поси-
лання на ті чи інші процедурні 
ускладнення та інші подібні по-
шуки стрілочників свідчити-
муть лише про прагнення уник-
нути відповідальності за про-
граш виборів через небажання 
спільних дій. 

Насправді вирішальну роль 
у зриві переговорів може віді-
грати провокування страхів у 
середовищі ОО, що домовле-
ність з УДАРом загрожує ста-
тусу Арсенія Яценюка як лідера 
опозиції та падінням рейтингу 
«Батьківщини» через фактичну 
девальвацію бренда «об’єднані». 
У Яценюка дедалі більше під-
став остерігатися Кличка як 
перспективнішого висуванця на 
місце єдиного кандидата від 
опозиційних сил на президент-
ських виборах, особливо якщо 
Тимошенко до 2015-го так і не 
вийде з в’язниці. За даними до-
слідження Фонду «Демокра-
тичні ініціативи», проведеного 
спільно з Київським міжнарод-
ним інститутом соціології з 18 
вересня по 4 жовтня 2012 року, 
«орієнтація на лідера» була го-
ловним чинником під час ви-
бору партії для 67% прихильни-
ків УДАРу, тоді як поміж при-
хильників «Батьківщини» роль 
очільника в мотивації вибору за 
червень – вересень різко знизи-
лася (з 51% до 12%) разом із рей-
тингом самих об’єднаних. Це 
може бути пов’язано з тим, що в 
червні лідером цієї політсили 
вважалася Юлія Тимошенко, а 
вже у вересні ним офіційно був 
Арсеній Яценюк. З огляду на це 
саме президентські амбіції мо-
жуть стати основною перешко-
дою для об’єднання зусиль опо-
зиційних сил у мажоритарних 
округах. 

Контраргументом для 
«Батьківщини» маже видава-
тися те, що висування спільних 
кандидатів від двох політсил 
матиме очевидні іміджеві пере-
ваги для УДАРу, опозиційність 
якого зараз часто ставиться під 

сумнів у процесі агітації. Пого-
дження кандидатів стане чіт-
ким меседжем суспільству про 
«взаємовизнання» обох партій 
опозиційними силами. Водно-
час, принаймні до завершення 
цієї виборчої кампанії, буде 
чітко проведено червону лінію 
між «канонічною» опозиційною 
трійкою («Батьківщиною», УДА-
Ром і «Свободою») та «Україною-
Вперед!» Наталії Королевської, 
«Нашою Україною» Ющенка – 
Костенка, Радикальною партією 
Ляшка та іншими, які автома-
тично опиняться в ніші розтя-
гувачів голосів реальної опози-
ції. Між іншим, імовірно, праг-
нучи упередити реалізацію та-
кого сценарію, Королевська у 
відкритому листі до Арсенія 
Яценюка і Віталія Кличка від 2 
жовтня закликала об’єднати зу-
силля, щоб не допустити фор-
мування більшості Партією ре-
гіонів у майбутньому парла-
менті. Мовляв, «40 округів, у 
яких «Батьківщина» й УДАР 

збираються виставити єдиних 
кандидатів, ситуацію не змі-
нять. Має бути 225 округів і 225 
кандидатів». У такий спосіб 
вона, вочевидь, намагається ні-
велювати реноме провладного 
проекту, але, зважаючи на 
останнє соціологічне дослі-
дження Фонду «Демократичні 
ініціативи» та КМІС, безу-
спішно – «Україну-Вперед!» на-
разі підтримує 2,1% виборців.

Насправді все це умовні ри-
зики. Проблема несприятливої 
для «Батьківщини» динаміки 
електоральних перетоків або 
узгодження єдиного кандидата 
на виборах президента існува-
тиме незалежно від того, чи до-
мовляться зараз дві основні 
опозиційні сили про єдиних 
погоджених висуванців у мажо-
ритарних округах. Проте у разі, 
якщо домовленості досягнуто 
не буде, цілковита узурпація 
влади нинішнім режимом ста-
новитиме значно більшу за-
грозу перспективам не лише 
всіх опозиційних сил, а й сус-
пільства загалом. 
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Вітя, прівєт!
Законопроекту про заборону пропаганди гомосексуалізму присвячується

А
лло! Вітя! Це я! Як то хто? Забув? Років сорок 
тому ти мені ще шапку на барахолці продав. 
Правда, ношену, але нічо. Я її потім вигідно 
перепродав.

Дак ото, Вітя, чого я дзвоню. Я тепер уже шапками 
не торгую. Перейшов на літературу. Ну, да, як і ти. 
Правда, вигідно? Отож. Хоча мені до твоїх гонора-
рів далеко. Але ісландську сільодочку я теж собі 
можу дозволити.
Значить так, Вітю. Як твій давній прихильник, апо-
логет, поет і автор відомого вірша «Убий цього са-
мого» я давно і послідовно виступаю проти гомо-
сексуалізму в усіх його виявах. А особливо у владі.
Мабуть, і ти вже зауважив, скільки прихованих го-
мосеків причаїлося в нашому парламенті та як 
вони відкрито, не ховаючись, не шаріючись, демон-
струють перед телекамерами свої збочення. Маю 
на увазі те, як привселюдно виціловуються й обні-
маються. Мовби не досить їм одного потиску рук.
Не знаю, як тобі, а мені дивитися на це гидко. Тож я 
з усією щирою душею підтримую політику партії 
та уряду в боротьбі із сексуальними збоченнями на 
сучасному етапі. Обома руками, ногами і оцим-о 
голосую за новий закон.
Пропаганді гомосексуалізму нарешті поставлено 
потужну перепону. Вірю, що відтепер з усіма тими 
збоченими поцілунками в Раді буде покінчено. Не-
хай цілуються собі в туалеті чи буфеті.
Та мушу тебе, Вітю, за-
стерегти, що ворог не 
дрімає і проникнув у 
святая святих, а саме у 
революційну когорту ло-
бістів нового закону. 
Адже психотерапевт 
Тіна Берадзе поставила 
нещодавно дуже точний 
діагноз одному з них: ла-
тентна фаза розвитку гомосексуалізму в пси-
хіці особи. Відтак його участь у просуванні 
цього епохального закону скидається на спритне 
маскування і відволікання уваги від своєї особи. А 
ми пам’ятаємо, як маскувалися колись усілякі 
троцькісти і шпигуни.
Тому нам усім зараз доведеться бути особливо 
пильними. Адже відкритої пропаганди гомосексу-
алізму в Україні немає. Ти це теж помітив, Вітю? 
Можливо, у нас видаються якісь журнали, про які 
ми ще з тобою не знаємо? Чи знімаються фільми за 
участю відомих депутатів, бородатих батюшок, зе-
ків і бійців української армії?
Ні, і журнали не видаються, і фільми не зніма-
ються. Але пильність втрачати не варто. Тому хочу 
звернути твою увагу на одного одіозного міністра, 
який цікавиться хлопчиками... Що? Жена-
актріса?.. Да ти шо – це тільки для прикритія. Про 
це всі знають. У неї другі інтєрєси.
Так що бачиш, яку змію на своїй груді ти пригрів?.. 
А-а, не ти? Кірілл пригрів? Між іншим. Не скажу, 

що це пропаганда гомосексуалізму, але описи го-
мосексуальних актів можна знайти в багатьох 
книжках. Навіть в одного українського письмен-
ника. У романах Олександра Ульяненка є описи го-
мосексуальних утіх у середовищі служителів Мос-
ковського патріархату. Так шо прівєт Кіріллу.
Але це єдиний відомий мені приклад в українській 
літературі. Так шо не переживай. І сміливо читай 
хоч Борю Олійника, а хоч Драча... Да нє, я не в том 
смислі, шо дра... Я ж понімаю, шо тобі це ні до чого, 
коли під боком така краса неземна... Я про Івана 
Драча, прихильника твого скромного поетичного 
дару... А щодо ГОмера будь спокійний. Може, він і 
був гоміком, але нам про те невідомо. Хоча вони 
там, у Давній Греції, дуже полюбляли з хлопчи-
ками...
І хоча українські письменники дуже відстали від 
зарубіжних у пропаганді гомосексуалізму, це не за-
важає книгарням торгувати творами, де всі ці збо-
чення як на долоні: Жан Жене, Едуард Лімонов, 
Марсель Пруст, Юкіо Місіма. Як, зрештою, і тво-
рами самих гомосексуалістів: Оскара Вайльда, 
Волта Вітмена, Вільяма Шекспіра, Джорджа Бай-
рона, Артюра Рембо, Поля Верлена, Ґарсії Лорки, де 
Сада. Додай до них лесбіянок: Ґертруду Стайн, Вір-
джинію Вульф, Емілі Дікінсон – і картина буде 
просто катастрофічна!
А музика Пєтра Чайковского і Джона Кейґа? Не на-

віює вона потяг до чогось 
забороненого? Мені на-
віює. Так і хочеться ле-
бедя. Точніше, лебідку.
А картини Енді Воргола і 
Сальвадора Далі? А 
скульптури Мікелан-
джело? А фільми Буню-
еля і Пазоліні?
Це ж капець! Ти тільки 

прикинь, Вітю, назвав я лише жалюгідну час-
тину того, що підстерігає нас практично на 

кожному кроці. А в цей час наші телеканали демон-
струють стрічки про видатних гоміків! Один фільм 
«Повне затемнення» чого вартий! То Рембо верхи 
на Верлені, то Верлен верхи на Рембо. Це ж вужас! 
А трикутник Лорка – Далі – Бунюель! Цілий же се-
ріал зняли, як вони... Тьху, бодай не казати!
Такі телеканали треба закривати, а частоти від-
дати Московському патріархату. Книжки зібрати і 
спалити на Майдані. А задля більшого ефекту за-
просити міністрів культури та освіти з Північної 
Кореї, де боротьба з будь-якими збоченнями вже 
давно поставлена на широку ногу. Наших міністрів 
треба відправити туди на перевиховання. І настане 
тоді благодать, і простяться нам наші гріхи.
Ну добре, більше не буду. Тільки передай тим, хто 
записав нашу розмову, що я називав видатних 
представників сексменшин зовсім не для пропа-
ганди. А то ще, чого доброго, мене загребуть. А там, 
кажуть, на зоні... О-о-о-ой... 

ЗАДЛЯ БІЛьШОГО ЕФЕКТУ 
БОРОТьБИ ЗІ ЗБОЧЕННЯМИ 

НАШИХ МІНІСТРІВ СЛІД 
ВІДПРАВИТИ ДО ПІВНІЧНОї 
КОРЕї НА ПЕРЕВИХОВАННЯ
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Автор: Алла Лазарева, 
Страсбург 

Комфорт  
чи свобода?
Осіння сесія Парламентської асамблеї Ради 
Європи довела, що справжнє протистояння  
на європейському континенті не так 
геополітичне, як ціннісне

Х
оч би які питання пору-
шували в сесійній залі 
страсбурзького Палацу 
Європи – чи то ситуації в 

Росії, чи то азербайджансько-
вірменського конфлікту, май-
бутніх українських виборів чи 
визначення терміна «політич-
ний в’язень», – щоразу спра-
цьовує певна закономірність. 
Голоси «за» і «проти», критика 
й підтримка різноманітних іні-
ціатив розподіляються радше 
не між лівими та правими, ра-
дикалами та поміркованими, 

або проросійським та прозахід-
ним таборами, а за лінією 
«власний комфорт – суспільні 
інтереси». 

Не перший рік з-поміж за-
хідних парламентаріїв знахо-
дяться активні захисники пози-
цій офіційних Москви та Стам-
була, Баку та Києва. Не виклю-
чено, що ці люди мають власне, 
нетипове для своїх розвинених 
держав, бачення співвідно-
шення свободи та обов’язку в 
політиці. Однак очевидним є 
одне. Відколи до Ради Європи 
долучилася велика група не зо-
всім демократичних країн, вста-
новилися чіткі взаємні впливи. 

Не лише демократичні стан-
дарти проторували собі ву-
зенькі, скромненькі стежечки 
на Схід, а й навпаки: різні не-
прозорі схеми поширилися в 
протилежному напрямку.

ЧУжИМИ РУКАМИ
Страсбурзька шахівниця зви-
кла до багатоходових комбіна-
цій. Колись, за Кучми, про-
владна частина української де-

ПОГЛЯД 

НЕБАЙДУЖИЙ. 
Британський 

ліберал 
Майк Генкок 

відомий 
завдяки 

історії своєї 
помічниці 
Катерини 

Затуливітер, 
яку 2010 року 

британські 
спецслужби 

звинуватили 
в шпіонажі на 
користь Росії 
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В ідверте інтерв’ю Тижню 
(№ 39/2012) Андреаса Ґросса, 
лідера групи соціалістів у Раді  

Європи і голови делегації спостерігачів 
ПАРЄ на жовтневих виборах  
в Україні, стало причиною доволі го-
стрих дебатів у кулуарах та в сесійній 
залі Парламентської асамблеї  
Ради Європи. Частина депутатів  
і працівників апарату, прихильники 
максимальної обережності, вислови-
лися за цілковиту відмову майбутніх 
спостерігачів від спілкування з журна-
лістами напередодні будь-яких вибо-
рів. 
Інші обстоювали позицію, згідно з 
якою громадянський обов’язок є ви-
щим за посадові обмеження. З паном 
Ґроссом кореспондент Тижня зустрівся 
в Палаці Європи, і він люб’язно пого-
дився відповісти на запитання, які сто-
сувалися останніх подій навколо його 
персони.

У.Т.: Під час вільних дебатів у сесійній 
залі британський депутат Майк Генкок, 
посилаючись на інтерв’ю Тижню, заки-
нув вам, як голові делегації спостеріга-
чів від Парламентської асамблеї, недо-
статню нейтральність у ставленні до 
української ситуації. Що на це відпові-
сте?

– Треба відрізняти ролі керівника місії, 
спостерігача та громадянина і демо-
крата. Як голова групи, я мушу вислов-
лювати позицію цілої делегації. Як спо-
стерігач, не маю права втручатися у вну-
трішні дебати між кандидатами. Але 
інтерв’ю я дав як депутат, демократ, фа-
хівець із питань демократичних процесів 
у країнах Східної Європи та активний 
громадянин. Підкреслив, що висловлю-
юся виключно від себе та викладаю осо-
бисту позицію.
Позаяк громадянин і демократ не може 
бути нейтральним, його відповідальність 

Андреас ґросс: «Громадянин і демократ не може бути нейтральним»



легації нерідко озвучувала свої 
проекти не напряму, хоч і таке 
траплялося, а вустами пере-
важно азербайджанських та 
російських колег. Росіяни нато-
мість вже тоді мали більше за-
рубіжних речників. І, зокрема, 
не лише братів по авторитар-
ному устрою, а й італійських, 
британських, мальтійських, 
голландських депутатів. Як 
представників лівих політгруп, 

так і ліберальних, правоцен-
тристських, консервативних 
партій.

«Рене ван дер Лінден – гол-
ландський християнський де-
мократ – був справжнім розча-
руванням на посаді голови 
ПАРЄ, – пригадує один із ко-
лишніх працівників апарату 
цієї інституції. – Тут річ не в 
належності до політичної 
групи, а в дивній толерантності 

до зневаги демократичного 
стандарту. Це така згода на 
всевладдя сильного, на жор-
стко вертикальні відносини в 
політиці у тих країнах, де до 
цього звикли».

Британський депутат від 
Ліберально-демократичної пар-
тії Майк Генкок як удома, так і в 
Страсбурзі зажив собі слави од-
ного з адвокатів «природного 
розвитку подій» у Росії та її ко-
лишніх колоніях. Саме він зро-
бив випад проти Андреаса 
Ґросса, голови делегації спосте-
рігачів від Ради Європи на укра-
їнських виборах за інтерв’ю 
Тижню, звинувативши швей-
царського соціаліста в «закли-
ках до революції», яких на-
справді в матеріалі не було.

«Я був дуже здивований, 
коли прочитав у інтерв’ю пана 
Ґросса заклики до нової рево-
люції в Україні, – заявив пан 
Генкок, виступаючи під час 
вільних дебатів, у залі засідань. 
– Такі заяви недоречні для го-
лови делегації Асамблеї, зобо-
в’язаної дотримуватися нейтра-
літету. Залишається сподіва-
тися, що ці слова були непра-
вильно інтерпретовані».

Здавалося б, навіщо бри-
танському лібералові аж так 
дмухати на холодну воду через 
особисті спостереження швей-
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– казати те, що він насправді думає, на-
зивати речі своїми іменами та ділитися 
власними аналітичними спостережен-
нями. Коли йдеться про зневагу до прав 
людини, а отже, і до демократії ней-
тральності не існує.

У.Т.: Один із членів української делега-
ції розповів Тижню, що через це 
інтерв’ю вас можуть замінити на посаді 
голови делегації спостерігачів від Ради 
Європи в Україні. Наскільки ці наміри 
можуть бути реалізовані з юридичного 
погляду?
– Мені стало відомо, що один із британ-
ських правих справді висловив таку 
думку. Я відразу ж звернувся до мого 
українського колеги по групі соціалістів, 
й Іван Попеску (член Партії регіонів, го-
лова Постійної делегації України в ПАРЄ. 
– Ред.) відповів мені, що українська де-
легація не висловлюватиме такої пропо-
зиції. Мене призначало на цю посаду 

Бюро Асамблеї. Тож лише воно могло б 
провести заміну на ній.

У.Т.: Під час нинішньої сесії в межах об-
говорення етичного стандарту члена 
ПАРЄ довелося почути думку, що пред-
ставник Асамблеї не має права пу-
блічно порівнювати стан демократії в 
різних країнах – членах Ради Європи. 
Ви поділяєте таку позицію?
– Коли не знаєш нікого, крім себе, то й 
себе не знаєш. Ми усвідомлюємо свої осо-
бливості в порівнянні з іншими. Це один 
із необхідних рушіїв суспільного розвитку. 
Те саме можна сказати й про науковий 
аналіз. Найцікавіші відкриття трапля-
ються, коли порівнюється все і до аналізу 
долучаються різні елементи на всіх рів-
нях. Саме тому щоденні порівняння здій-
снюють як дослідники, так і громадяни.

У.Т.: Де, на вашу думку, пролягає межа 
між обов’язком неупередженості та 

правом на свободу слова і критичне 
мислення, якщо йдеться про інтерв’ю 
іноземних спостерігачів напередодні 
парламентських виборів в Україні?
– Усі спостерігачі світу зобов’язані за-
лишатися нейтральними щодо різних 
учасників виборчих змагань. Голова мі-
сії до того ж представляє колективну 
позицію. Але небайдужий громадянин 
з академічною освітою, якому став-
ляться запитання аналітичного харак-
теру, не може залишатися нейтраль-
ним: він зобов’язаний казати, що ду-
має про соціальний, політичний кон-
текст та поширені стандарти пове-
дінки. Так я і вчинив. І щасливий, що в 
Україні та поза ї ї межами більшість 
громадян різних політичних поглядів, 
зокрема й ті, хто знає цю країну наба-
гато краще за мене, зрозуміли мене 
правильно.

Спілкувалася Алла Лазарева,  
Страсбург   

Андреас ґросс: «Громадянин і демократ не може бути нейтральним»
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царського соціаліста щодо 
України? Але не все так просто. 
Саме Майк Генкок найняв на 
роботу до себе помічницю Ка-
терину Затуливітер, яку бри-
танські спецслужби напри-
кінці 2010 року звинуватили у 
шпіонажі на користь Росії та 
ледь не депортували з Лон-
дона, внаслідок чого депутат 
мусив залишити парламент-
ський комітет із оборони. А пан 
Ґросс, окрім того, що очолює 
делегацію спостерігачів ПАРЄ 
на українських виборах, є та-
кож доповідачем щодо ситуації 
в Росії. Саме російський звіт 
був центральною подією осін-
ньої сесії ПАРЄ. Саме через не-
поступливість співдоповідачів 
Андреаса Ґрос са та Гіоргі 
Фрунди до Страсбурга не приї-
хав голова російської Держ-
думи Сєрґєй Наришкін.

«Цілком імовірно, що випад 
проти Ґросса мав не лише укра-
їнське, а й російське підґрунтя, 
– припустив у розмові з Тиж-
нем один із членів французь-
кої делегації. – Вочевидь, на 
Ґросса, – вільну й незалежну 
особистість, – намагаються чи-
нити тиск. Шукають, як приму-
сити його бути не таким вимо-
гливим».

Чому саме британці так обу-
рилися інтерв’ю, що було опу-
бліковане в Тижні, залиша-
ється загадкою. Але пізніше, 
напередодні засідання бюро 
Асамблеї, консерватор із Вели-
кої Британії Роджер Гейл за-
пропонував піти ще далі й уза-
галі усунути Ґросса з посади го-
лови місії спостерігачів. Зміни 
очільника делегації пан Гейл 
не домігся, проте галас здійняв 
неабиякий.

Ані російська, ані україн-
ська делегації з ініціативою 
щодо цього питання не засвіти-
лися. А навіщо? Каштани легше 
вибирати з вогню чужими ру-
ками.

ПОЛІТИЧНИй 
ДИСКОМФОРТ 
Дипломатів із авторитарних 
держав принаймні можна зро-
зуміти. У них простір для ма-
невру надто вузький. Важче з 
депутатами від розвинених 
країн. «Тут нерідко певну роль 
відіграють чинники особис-
того комфорту, – вважає екс-
працівник апарату Ради Єв-
ропи. – Не завжди йдеться про 

прямі підкупи чи корупцію в 
першому значенні слова. Ві-
зантійська дипломатична тра-
диція, поширена як у Росії, так 
і в Туреччині, на Балканах та 
Кавказі, вміє тонко грати на 
слабкостях і захопленнях, по-
трібних для ретрансляції 
впливу людей. Так з міцної на 
вигляд стіни випадає одна це-
глинка, відтак друга, третя...»

Під час розгляду звіту щодо 
Росії один із польських депута-
тів спробував поставити Росію 
під жорсткіший моніторинг не 
Парламентської асамблеї, а Ко-
мітету міністрів, щоб наголо-
сити, що ситуація всередині 
країни невпинно погіршу-
ється. Задум не спрацював, по-
заяк 121 із 206 голосів – це 
менше ніж необхідно для схва-
лення таких рішень. 

Серед тих, хто не схотів дра-
тувати господарів Кремля, тра-
диційні партнери політичної 
групи «Единой России», але та-
кож кілька несподіваних на-
родників та лібералів. «Не 
скажу, щоб усіх матеріально за-

охотили, – заявив Тижню 
один із парламентаріїв, що 
представляє Європейську на-
родну партію. – Є й такі, хто не 
бажає клопотів. Не хочуть 
брати на себе хоч малу, але осо-
бисту відповідальність за пере-
хід до конфронтаційного тону у 
спілкуванні з Москвою».

Справжньою інтригою сесії 
стало голосування за визна-
чення терміна «політичний 

в’язень». Долю формулювання, 
яке протягом трьох років уточ-
нював і виписував Правовий ко-
мітет ПАРЄ, вирішив один голос. 
Більшість російських, провлад-
них українських, турецьких, 
азербайджанських та іспанських 
депутатів за підтримки кількох 
скандинавів, італійців, андорр-
ців, британців та бельгійців ледь 
не залишила все в термінологіч-
ному тумані. Протистояння вия-
вилося драматичним, але ре-
форма перемогла.

«Віднині для визнання полі-
тичних переслідувань з’явився 
додатковий механізм, – пояснив 
Тижню французький депутат 
Франсуа Рошеблуан. – Крім 
скарги до Європейського суду з 
прав людини тепер можна пода-
вати ще заявку до Правового ко-
мітету ПАРЄ, уповноваженого 
схвалити рішення з цього пи-
тання, перевіряти країну на на-
явність політичних в’язнів».

Право формулювати таку 
заявку мають депутати націо-
нальних делегацій. Невдовзі 
Правовий комітет ПАРЄ розро-
бить порядок застосування ре-
золюції, яка визначила статус 
«політичних в’язнів». Це озна-
чає, що можливою є перевірка 
сторонніми особами того, чи 
людина втратила волю внаслі-
док «порушення державою 
основоположних свобод, тобто 
свободи думки, слова, віроспо-
відання, зборів та об’єднання», 
або «одержала з політичних 
мотивів непропорційно жор-
стке покарання за скоєний про-
ступок», була затримана «в ре-
зультаті дискримінаційного за-
стосування законів» або «судо-
вого розгляду, який був явно 
нечесним». Резолюція ПАРЄ 
також передбачає можливість 
консультацій з експертами, 
проведення місій та дослі-
джень, підготовку звітів.

Не варто сумніватися, що 
опоненти нововведення мобілі-
зуються, щоб захистити авто-
ритарні режими від диском-
форту. «Люди поділяються на 
тих, кому свобода важливіша за 
гроші, і тих, для кого гроші, ма-
теріальний комфорт варті 
більше, ніж свобода», – заявив 
у одному з інтерв’ю Нобелів-
ський лауреат Мілтон Фрідман. 
Це було ще півстоліття тому. 
Але окреслений ним поділ від-
тоді не змінився, зокрема і у 
міжнародній політиці.  

НЕ ЛИШЕ ДЕМОКРАТИЧНІ 
СТАНДАРТИ ПРОТОРУВАЛИ 
СОБІ ШЛЯХ НА СХІД, А й 
НАВПАКИ: РІЗНІ НЕПРОЗОРІ 
СХЕМИ ПОШИРИЛИСЯ У 
ПРОТИЛЕжНОМУ НАПРЯМКУ

КУЛУАРщИК. 
Голова 
Постійної 
делегації 
України в 
ПАРЄ регіонал 
Іван Попеску 
відмовився 
давати 
коментарі 
Тижню – його 
образило  
інтерв’ю 
Андреаса 
Ґросса
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Автор:  
Ганне 

Северінсен

Демократія – ключ  
до вирішення всіх проблем?

«І 
після всіх нещасть з’явилася в них демо-
кратія, і стали вони жити-поживати й 
добра наживати», – таким міг би бути 
щасливий кінець у казці, особливо 

якщо її розповідають на Заході. Але демократія 
не означає просто проголосити щось, а далі все 
саме по собі влаштується. Більшість може при-
ймати не найкращі рішення, а меншість може 
мати кращі ідеї. І кожен ризикує стати жертвою 
маніпуляції.
«Кажуть, що демократія – найгірша форма дер-
жави. Але решта, які знає людство, ще гірші», – 
слова Вінстона Черчилля. Демократія – це метод, 
важливий інструмент для вирішення конфлікту 
інтересів та ідей у безпечний, пристойний спосіб, 
метод завершення суперечки рішенням, яке 
ухвалила більшість. І, що дуже важливо, це спо-
сіб позбутися уряду шляхом виборів, коли цього 
бажає більшість.
Сама по собі демократія не є метою. Це нескін-
ченний процес, і вона необов’язково повинна ви-
рішувати проблеми. Рай не є для демократів (на 
нашій Землі), тому що в 
плюралістичній демо-
кратії завжди зна-
йдуться незгідні.
У націєтворенні по-
трібно розуміти, що де-
мократія – це метод. 
Важливий же зміст про-
цесу. Держава повинна 
забезпечити прогнозо-
вану, підзвітну, прозору 
основу, щоб люди могли 
поліпшити свої життєві 
умови. Вона починається з верховенства 
права, надійних інституцій і свободи слова. 
Конституція держави має передусім гарантувати 
межі законодавчої влади. Це забезпечить права 
громадян у межах і прав людини, і верховенства 
права. Важливими інструментами тут є також 
розділення гілок влади та система стримувань і 
противаг.
21 рік тому Україна починала з нуля, переживши 
тоталітарну історію царів і комуністів. Водночас 
мережа старих «товаришів» із радянських часів 
перетворювалася на клуб сьогоднішніх 
олігархів-скоробагатьків. Щоб збудувати націю, 
яка вірить у суспільство і його інститути, потрі-
бен час на те, аби засвоїти уроки недавньої історії 
з її методом проб і помилок, успіхами та невда-
чами.
Час потрібен і на те, щоб виховати громадянина. 
На моїй Батьківщині, у Данії, перехід від само-
державства до народовладдя почався з Консти-
туції 1849 року. Один із наших великих поетів і 

мислителів того часу Ґрюндтвіг спочатку скеп-
тично ставився до демократії, але мало-помалу 
прийняв її ідеї. Для нього найважливішим було 
те, що люди повинні мати самостійний, незалеж-
ний голос у владі.
Для цього була необхідна свобода самовира-
ження. І добре поінформоване населення, яке 
могло мати власні судження. А це вже потре-
бувало широкої розбудови політичної куль-
тури й освіти на основі дискусії, обміну до-
свідом і розлогих знань минулого та сучас-
ного суспільства. Ґрюндтвіг мріяв, щоб ве-
лика, менш освічена частина населення 
могла виступати в ролі відповідальних 
громадян суспільства...
Незважаючи на розчарування, українські ви-
борці мусять сказати своє слово на наступних 
виборах! Поміж них панує величезне розчару-
вання. Після прикрих подій останніх років ба-
гато хто відчуває, що нічого не здатен змінити. 
Чи можна довіряти опозиції, якщо після Пома-
ранчевої революції відбулося так мало перетво-

рень? Та все ж, попри 
це, не повторіть того, що 
трапилося в лютому 
2010 року, коли після 
виборів багато хто по-
шкодував про те, що за-
лишився вдома замість 
того, щоб піти на діль-
ниці! Сьогодні ви ба-
чите, як це відкрило 
шлях для перемоги 
диктаторського режиму. 
Те, як формувалися ви-

борчі комісії і як влада зловживає адмінре-
сурсом під час нинішньої кампанії в Україні, 

свідчить, що ці перегони ніяк не будуть віль-
ними, навіть якщо за ними стежитиме тисяча 
спостерігачів. І справді, то будуть дивні вибори, 
позаяк два головних лідери опозиції перебува-
ють за ґратами. А виборче законодавство містить 
системну помилку, яка робить чесність неможли-
вою. Тож ці перегони не стануть ні вільними, ні 
чесними.
Але все ж український електорат може дещо 
зробити. Він може використати наступні тижні, 
щоб дізнатися, як найкраще скористатися на-
віть поганою виборчою системою. Хто балоту-
ється у вашому окрузі? Спробуйте проаналізу-
вати, хто з кандидатів може стати потенційною 
тушкою, а на кого можна покластися. А тоді по-
діліться своїми висновками з друзями та в ін-
тернеті. Обов’язково проголосуйте! Інакше 
після виборів найгірший сценарій може стати 
реальністю.  

НЕ ПОВТОРІТь ТОГО, ЩО 
ТРАПИЛОСЯ В ЛЮТОМУ 2010 
РОКУ, КОЛИ ПІСЛЯ ВИБОРІВ 
БАГАТО ХТО ПОШКОДУВАВ 
ПРО ТЕ, ЩО ЗАЛИШИВСЯ 

ВДОМА ЗАМІСТь ТОГО, ЩОБ 
ПІТИ НА ДІЛьНИЦІ
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Спілкувався  Олександр Пагіря
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Якоб Келленберґер 
про вагу цінностей  
у міжнародних відносинах

Я
коб Келленберґер нале-
жить до тих дипломатів, 
які твердо переконані, 
що будь-які міждер-

жавні відносини мають ґрунту-
ватися на певних цінностях. 
Саме дотримання такої позиції 
дало йому змогу понад 10 років 
очолювати одну з найстаріших 
гуманітарних організацій у 

світі – Міжнародний комітет 
Червоного Хреста (МКЧХ) 

– та брати участь у чис-
ленних переговорах у 

різних гарячих точках 
світу. 4 жовтня в рам-
ках спільного про-
екту Посольства 
Швейцарії в Укра-
їні та журналу 
« У к р а ї н с ь к и й 
тиждень» у Київ-
ському національ-
ному університеті 
імені Тараса Шев-
ченка відбулася 
лекція пана Кел-
ленберґера на тему 
«Влада та цінності 
у міжнародних від-

носинах».

У. Т.: Як політична 
влада впливає на визна-

чення (формування, ста-
новлення) цінностей у су-

часному світі? 

– Всюди у світі держави та 
міждержавні організації вико-
ристовують владу для того, 
щоби просувати свої інтереси 
та цінності. Європейський 
Союз є прикладом спільноти, 
де в основу покладені останні. 
Якщо ви відкриєте текст Дого-
вору про ЄС, побачите, що 
стаття про них передує статті 
про цілі та завдання спіль-
ноти. Чимало держав переслі-
дують різні цілі, що ґрунту-
ються на цінностях, але осо-
бливо унікальним у цьому ас-
пекті є ЄС, де вирішальну роль 
відіграє не військова, а м'яка 
сила. Дуже багато значить, як 
держава відстоює ці цінності у 
своєму внутрішньому порядку. 
Якщо ви хочете, щоб були за-
хищені, недостатньо залиша-
тися на рівні абстрактних кон-
цепцій чи міжнародних дого-
ворів та угод. Важливо закла-
дати цінності в національне 
внутрішнє законодавство. 
Вони мають бути відображені в 
законах, де відповідно перед-
бачені покарання за їхнє пору-
шення. Неабияким викликом 
для країни у відстоюванні 
власних цінностей є необхід-
ність довести, що останні не 
вступають у суперечність із 
державними інтересами. Та-
кож важливе питання, яку 
ціну готові заплатити країни 
для їх відстоювання. ЄС проде-
монстрував, що ладний зайти 
доволі далеко задля цього. 
Якщо ви хочете підтримувати 
віру інших у ваші ідеали, дуже 
важливо не застосовувати по-
двійних стандартів і бути по-
слідовним, інакше можете пі-
дірвати довіру до заяв про ваші 
цінності. Зокрема, які стан-
дарти діють, коли військових 
злочинців не притягують до 
відповідальності? Відданість і 
захист певних цінностей є 
важливими засобами для їх-ф
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«Ми не в стані 
упередити ві-
йну, але мо-
жемо зробити 
немало для 
того, щоб навіть 
війна мала свої 
межі, щоби на-
віть на ній до-
тримувалися 
певних принци-
пів людяності» 

Якоб  
Келленберґер
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нього поширення. Зокрема, 
одним із них є міждержавні 
переговори. На мою думку, 
будь-які перемовини не мо-
жуть бути успішними, якщо 
немає взаємоповаги сторін. 
Але коли переговори стосу-
ються цінностей, тут не може 
бути жодних поступок.

У. Т.: Наскільки ефективним 
може бути моральний захист 
демократичних цінностей з 
боку Ради Європи серед країн-
членів, що відхилилися від де-
мократичного курсу, зважаючи 
на те, що ПАРЄ не застосовує 
санкцій?

– Одна з найбільших про-
блем чинного міжнародного гу-
манітарного права – це те, що 
нині немає якоїсь спеціальної 
судової інституції, яка б змогла 
застосовувати санкції проти 
країн – підписантів Європей-
ської конвенції з прав людини і 
членів Ради Європи, що відхи-
лилися від демократичного 
шляху і порушують права лю-
дини. На мою думку, оптималь-
ним було б рішення ввести певні 
штрафи. Санкції можуть запро-
ваджувати такі міжнародні ор-
ганізації, як Рада Безпеки ООН, 
але виключно у випадку пору-
шення миру чи безпеки для гро-
мадян у певній країні.

У. Т.: За словами американ-
ського експерта Єна Бремера, 
ми живемо у світі без лідера, 
або так званому світі Великого 
нуля (G-Zero). Західні держави, 
які підтримують демократичні 
цінності, втрачають частину 
свого міжнародного впливу. 
Водночас нові країни, що розви-
ваються, стали впливовішими в 
економічній та політичній сфе-
рах, але часто орієнтуються на 
зовсім інші цінності. Чи є якась 
альтернатива демократичним 
цінностям у сучасних міжна-
родних відносинах?

– Демократичні цінності 
підтримують не лише західні 
держави. До того ж є певні від-
мінності у поглядах на опти-
мальну політичну організацію 
суспільства на сучасному етапі 
розвитку. На мою думку, такі 
відмінності наявні, однак де-
мократія є таким типом полі-
тичної організації, який про-
понує людям найкращі мож-
ливості для вибору. Демокра-
тія як така дає змогу змінити 

владу, якщо та не діє в інтере-
сах народу. Тому й постає зако-
номірне запитання: чи справді 
привабливість демократії аж 
так залежить від економічної 
сили Заходу. Попри появу но-
вих економічно потужних дер-
жав, а також боргову кризу єв-
розони, ЄС загалом все ще має 
найвищий показник ВВП у 
світі і випереджає навіть США. 
Тут я бачу і загальноприйняті 
на глобальному рівні цінності, 
як, приміром, справедливість 
або людська гідність. Інша річ, 
як у різних країнах забезпечу-
ється їхнє дотримання. Окремі 
держави можуть вирішити, що 
дотримання демократичних 
прав є недостатнім, щоб реалі-
зувати їхні інтереси, і вони мо-
жуть ставити на перший план, 
наприклад, захист безпеки 
своїх громадян, забезпечення 
їх продовольством чи водою. 
Отже, глобальна ситуація у 
цьому аспекті багато в чому за-
лежить від конкретної. Над-
звичайно важко підтримувати 
демократію у країні з низьким 
рівнем економічного розвитку. 
Дуже добре, що західні дер-
жави просувають власні цін-
ності на міжнародному рівні та 
закладають їх у власні консти-
туції та закони. Але дуже важ-
ливо при цьому не застосову-
вати подвійних стандартів, 
якщо ти хочеш, щоб тобі дові-
ряли.

У. Т.: У 2007 році ваша заява 
про те, що США не може гаран-
тувати належного дотримання 
прав людини у військовій 
в’язниці на базі Гуантанамо, що 
на Кубі, спричинила міжнарод-
ний скандал і змусила амери-
канську владу докласти зусиль 
до покращення умов утри-
мання в’язнів навіть у таборах 
Афганістану й Іраку. Становище 
в українських тюрмах аж ніяк 
не краще. Чи спостерігали ви за 
ситуацією в нашій пенітенціар-
ній системі?

– Я не знаю української пе-
нітенціарної системи. З наведе-
ного вами прикладу виникає 
асоціація з перевіркою МКЧХ 
умов утримання ув’язнених під 
час збройних сутичок або після 
них. Щоправда, Червоний 
Хрест дедалі частіше перевіряє 
затриманих у контексті інших 
ситуацій, пов’язаних із насиль-
ством, необов’язково військо-

вих дій. У цьому сенсі Україна 
не вписується у типовий для 
Червоного Хреста контекст. Але 
я переконаний, що країну від-
відують представники Комі-
тету запобігання тортурам, 
який діє при Раді Європи. Та, 
незважаючи на все це, боюся, у 
світі ще чимало місць позбав-
лення волі, які не відвідує 
ніхто, хоча там є нагальна по-
треба контролю за умовами пе-
ребування затриманих і пово-
дження з ними. 

У. Т.: За час вашого перебування 
на посаді президента МКЧХ ця 
організація значно розширила 
свою діяльність у всіх куточках 
світу. Якою ви бачите роль гума-
нітарної дипломатії в сучасних 
міжнародних відносинах?

– Гуманітарна дипломатія 
може провадитися на різних 
рівнях, сягаючи найвищого, 
якщо це буде визнано за необ-
хідне. Оперативний рівень дає 
змогу забезпечити доступ до 
тих, хто потребує захисту й 
допомоги, за посередництва 
урядових представників і ор-
ганізованих представників 
недержавних установ. Тема-
тичний рівень дозволяє спри-
яти укладенню важливих з гу-
манітарного боку угод, як-от 
Конвенція про заборону ка-
сетних бомб. Юридично-
тематичний – це поширення 
закону, робота із запрова-
дження його норм, сприяння 
розвитку міжнародного дого-
вірного права.

У. Т.: Майже два десятки років 
ви брали участь у двосторонніх 
відносинах Швейцарії та Євро-
союзу. Чи виграла, на вашу 
думку, Швейцарія від того, що 
не вступила до ЄС і посідає 
окреме місце в європейській по-
літиці?

– Економічно моя країна не 
програла. Навпаки, можна ска-
зати, вона заощадила гроші, 
позаяк інакше стала б одним із 
найбільших нетто-донорів для 
бюджету ЄС. Ціна за невхо-
дження до Євросоюзу, запла-
чена Швейцарією, здебільшого 
політична: не можна брати 
участь у рішеннях, які схвалю-
ються без нас і дедалі більше на 
нас впливають. Загалом ми не 
належимо до архітекторів Єв-
ропи, яку переважно будують у 
Брюсселі. 
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Литву штовхають  
в обійми Кремля
Результатом виборів у Литві може стати зміна 
влади, яка відкриє шлях для посилення впливу 
на неї Москви

П
ередвиборча кампанія до 
литовського Cейму добі-
гає кінця. Тамтешній 
парламент складається зі 

141 депутата, яких обирають на 
чотири роки: 71 – в одномандат-
них округах у два тури, а решту 
70 – за відкритими партійними 
списками. 14 жовтня відбу-
дуться вибори за партійними 
списками та перший тур у ма-
жоритарних округах, а 28 жов-
тня – другий тур. 

Попередні парламентські 
перегони були восени 2008 
року в розпал світової фінансо-

вої кризи. Ситуацію в країні 
тоді загострило різке передви-
борче підвищення заробітних 
плат, пенсій і соціальних ви-
плат, не підкріплене реальним 
зростанням економіки. В такий 
спосіб тогочасний уряд соціал-
демократів намагався втрима-
тися при владі. Тодішній 
прем'єр-міністр Гедімінас Кір-
кілас назвав інформацію про 
кризу «вигадкою консервато-
рів». 

Але на виборах останні 
таки перемогли: партія «Союз 
віт чизни – Християнські демо-

крати Литви» (СВ – ХДЛ) 
отримала 46 мандатів зі 141 і 
спільно із «Союзом лібералів», 
«Союзом лібералів і центру» та 
Партією народного відро-
дження сформувала «Коаліцію 
змін». Лідер консерваторів, 
який уже був прем'єром у 
1999–2000 роках, Андрюс Ку-
білюс, відтоді очолює литов-
ський уряд, попри певні зміни 
в складі коаліції.

Очолюваний ним Кабінет, 
прагнучи зменшити темпи 
зростання державного боргу та 
дефіциту бюджету, змушений 
був вдатися до доволі болісних і 
непопулярних заходів економії: 
зменшення розміру заробітних 
плат і пенсій, соціальних ви-
плат, підвищення ПДВ, збіль-
шення акцизів. Результатом та-
ких дій стали: стабілізація 
фінансово-економічної ситуа-
ції та зростання економіки у 
2011 році на 5,8%, промисло-
вого виробництва на 7,4%, об-
сягу експорту на 28,8%, а за-
гальний дохід підприємств 
Литви збільшився удвічі. На-
разі мінімальна зарплата в кра-
їні становить близько €240. 
Цього ж року, за оцінками єв-
ропейської фінансової групи 
UniСredit, Литва за темпами 
зростання економіки також ви-
переджає Латвію, Естонію, 
Польщу, не кажучи вже про 
Україну.

Водночас офіційний Віль-
нюс послідовно провадив полі-
тику зміцнення енергетичної 
незалежності від Росії: розпо-
чато проект будівництва термі-
нала скрапленого газу в порту 
Клайпеда, ініційовано судовий 
процес проти Газпрому, який, 
зловживаючи монопольним 
становищем на ринку країни, 
нав’язав їй найвищу ціну на газ 
у ЄС, литовське керівництво 
було послідовним супротивни-
ком неоімперської політики 
Кремля, нарощування Росією 
озброєнь поблизу кордонів 
Балтійських держав. Для поси-
лення енергетичної незалеж-
ності було ініційовано зведення 
атомної електростанції.

ВИПРОБОВУВАННЯ 
ПОПУЛІЗМОМ
У результаті Москва отримала 
достатньо підстав зацікави-
тися перебігом цьогорічної ви-
борчої кампанії та, наскільки 
це можливо, вплинути на неї. 

ПАКСАС ПОВЕРТАЄТЬСЯ.  
Партія скандального екс-

президента, що був усунутий 
шляхом імпічменту та 

звинувачувався у зв’язках 
із російськими олігархами 

та спецслужбами, може 
увійти до складу нової 

урядової коаліції з іншими 
проросійськими силами
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У наступному 
числі Тижня 
читайте стат-
тю Януша Бу-
гайскі про те, 
як путінська 
Росія прагне 
не лише втіли-
ти реінтегра-
ційні плани 
на пострадян-
ському про-
сторі, а й роз-
ширити свою 
«зону впливу» 
у Центрально-
Східній Євро-
пі та на Бал-
канах  

Є РИЗИК, ЩО 28 жОВТНЯ  
У ЛИТВІ, ЯК І В УКРАїНІ-2010 
ТА ГРУЗІї-2012,  
«ВИГРАЄ ДЕМОКРАТІЯ,  
АЛЕ ПРОГРАЄ КРАїНА»

Тим більше що реалії загаль-
ноєвропейської фінансово-
економічної кризи створили 
об’єктивні передумови для 
зростання невдоволення своїм 
становищем значної частини 
литовського суспільства.

Згідно з підсумками опи-
тування, проведеного соціоло-
гічною компанією Baltijos 
Tyrimai, на початок жовтня пе-
ремогу на майбутніх виборах 
можуть здобути Соціал-
демократична партія та Пар-
тія праці. До них у парламент-
ську коаліцію може долучи-
тися «Право і справедли-
вість», яка зараз має четвер-
тий прохідний результат. Усі 
ці політсили обіцяють еконо-
мічні вигоди від «перезаван-
таження» відносин із Росією 
та роблять ставку на соціаль-
ний популізм. Наприклад, 
кожна з партій навипередки 
обіцяє підвищити мінімальну 
зарплату: соціал-демократи – 
до 1000 літів (€289), Партія 
праці – 1509 (€436), а «Поря-
док і справедливість» замах-
нулася на 1800 літів (€520).

У соціал-демократів основу 
програми становлять обіцянки 
запровадити прогресивні по-
датки, податок на розкіш, 
зменшити ПДВ на опалення, 
низку продуктів харчування та 
ліки. Партія праці, очолювана 
скандальним мільйонером ро-
сійського походження Вікто-
ром Успаскіх, під гаслом «Ми 
знаємо як» обіцяє майже вико-
ренити безробіття в країні, 
збільшити розмір середньої 
пенсії до 60% середньої зарп-
лати, заборонити депутатам 
парламенту поєднувати повно-
важення з посадою міністра. 
Їхнім потенційним союзником 
в уряді може стати партія «По-
рядок і справедливість», яка 
посідає четверте місце в рей-
тингах. Її очолює Роландас 
Паксас (на фото), екс-
президент, усунений з посади 
внаслідок процедури імпіч-
менту 2004 року (якого до того 
ж звинувачували в лобіюванні 
інтересів російського бізнесу і 
зв'язках із російськими спец-
службами. – Ред.). 

На окрему увагу заслуго-
вує активна підготовка до 
участі в цьогорічних перего-
нах «Виборчої акції поляків 
Литви» (ВАПЛ), яка цього 
разу йде на вибори разом із 

«Російським альянсом» і про-
кремлівською Литовською на-
родною партією. Вони на-
вмисно не об'єдналися у ви-
борчий блок, оскільки це ав-
томатично підвищує прохід-
ний бар'єр з 5% до 7%, а домо-
вилися про делегування кан-
дидатів останніх двох партій у 
список ВАПЛ. Шанси цієї по-
літсили пройти до парламенту 
непевні, але остання успішна 
участь у муніципальних вибо-
рах 2011 року та активність їх-
нього базового електорату да-
ють підстави стверджувати, 
що вони цілком реальні.

ДЕМОКРАТІЯ ВИГРАЄ, 
ЛИТВА ПРОГРАЄ?
Правляча СВ – ХДЛ, котра 
традиційно є найстриманішою 
в передвиборчих обіцянках, 
опинилася на третьому місці в 
електоральних симпатіях. 

Основні пункти її програми – 
підвищення фінансової дисци-
пліни, створення сприятливої 
атмосфери для інвесторів, по-
силення обороноздатності 
країни та її енергетичної неза-
лежності – нині не витриму-
ють конкуренції із сумнівним 
популізмом опонентів, які 
прагнуть за будь-яку ціну здо-
бути владу.

Той факт, що разом із пар-
ламентськими перегонами від-
будеться і дорадчий референ-
дум щодо будівництва нової 
атомної електростанції у Вісагі-
насі, свідчить про те, що енер-
гетичне протистояння з Росією 
відіграє під час цієї виборчої 
кампанії визначальну роль. 
Ідею референдуму консолідо-
вано підтримала урядова опо-
зиція, яка виступає проти нової 
АЕС (котра має посилити стій-
кість країни до енергетичного 
шантажу Москви. – Ред.). Тож 
громадяни мають визначитися, 
чи підтримують вони зведення 
нової атомної електростанції. 
Однак, щоби плебісцит від-
бувся, в ньому мають взяти 
участь більш ніж половина за-

реєстрованих виборців, а така 
явка малоймовірна.

Прем'єр-міністр Андрюс 
Кубілюс, своєю чергою, засте-
ріг, що нова влада і прихід 
опозиції можуть як змінити 
євро пейську орієнтацію Лит ви, 
так і зруйнувати втілення ідеї 
енергетичної незалежності від 
Росії: «Замало просто знати, 
що деякі литовські партії в 
кремлівській адміністрації об-
говорюють, як брати участь у 
виборах до Сейму. Точно так 
само недостатньо знати, що 
спецслужби третіх країн нама-
гаються зупинити проект атом-
ної електростанції у Вісагінасі. 
Це має бути відомо всім вибор-
цям, це необхідно зупинити». 

Щоб сформувати більшість, 
потрібен 71 мандат. Політолог 
Мажвидас Ястрамскіс прогно-
зує, що соціал-демократи здо-
будуть 39, Партія праці – 27, 
«Порядок і справедливість» – 
17, ВАПЛ – 8, консерватори та 
ліберали, що перебувають нині 
при владі, – відповідно 24 і 11 
місць, решта (по кілька манда-
тів) дістанеться дрібнішим по-
літичним силам. Оскільки 
практично неможливо уявити 
участь членів чинної правля-
чої коаліції – консерваторів і 
лібералів у формуванні біль-
шості з будь-якою з нинішніх 
опозиційних партій, то й най-
імовірнішим сценарієм є про-
російська коаліція популістів. 
Хоч і між ними є чимало каме-
нів спотикання, але основним 
об’єднувальним чинником за-
лишається спільний ворог, вті-
ленням якого є чинний уряд, і 
лояльність до Росії.

Тож є ризик, що, як і в 
Україні-2010 та Грузії-2012, 14 
жовтня «виграє демократія, 
але програє Литва», адже вна-
слідок потрапляння країни в 
орбіту російського впливу в 
підсумку можуть програти і 
демократія, і пересічні ли-
товці, які стануть жертвами 
безвідповідального популізму, 
який навряд чи буде реалізо-
ваний. Утім, деякі литовські 
політологи все ж не виключа-
ють, що свою вирішальну роль 
на цих виборах відіграють 
громадянська зрілість і само-
свідомість литовців, які, спи-
раючись на пам'ять про ра-
дянську окупацію, не дозво-
лять сформувати проросій-
ську коаліцію.  

№ 41 (258) 12 – 18.10.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|19

лИтвА|СВіТ



Вільний 
вибір
Уряди й інтернет-компанії 
намагаються встановити 
правила свободи слова  
онлайн

А
решт одного з топ-
менеджерів рідко сприяє 
покращенню іміджу 
фірми. Але коли 26 ве-

ресня бразильська поліція за-
тримала регіонального дирек-
тора Google у цій країні (за від-
мову видалити з відеохостингу 
YouTube ролики, які могли по-
рушити виборче законодав-
ство), це допомогло компанії 
відновити свою репутацію за-
хисника свободи слова.

За два тижні до того ця ре-
путація була добряче підмоче-
ною. У восьми країнах Google 
заблокував користувачам ме-
режі доступ до перегляду трей-
лера до фільму про пророка 
Мухаммеда, який так розлютив 
мусульман. У шести державах, 
зокрема в Індії та Саудівській 
Аравії, місцеві суди заборонили 
показ цієї стрічки. В Єгипті та 
Лівії, де протестувальники на-
пали на американські посоль-
ства і вбили кількох людей, 
Google сам видалив те відео.

Цей скандал здійняв хвилю 
занепокоєння тим, як інтернет-
компанії поводяться в ситуа-
ціях, коли в суспільстві з того чи 
іншого приводу спалахують су-
перечки, і тим, як такі компанії 
в країнах, що дотримуються 
принципів свободи слова, ма-
ють взаємодіяти з тими, які цю 
свободу хочуть обмежити. (Не-
урядова аналітична організація 
Freedom House вважає, що тиск 
на інтернет посилюється у 20 із 
47 країн, охоплених її моніто-
рингом.)

У червні Google повідомив, 
що 45 держав звернулися з про-
ханням блокувати контент за 
останні шість місяців 2011 року. 
Деякі прохання були відразу 

відхилені. Представники ка-
надського паспортного столу 
попросили заблокувати відео 
на підтримку незалежності 
Квебеку, в якому громадянин 
спустив в унітаз свій паспорт.

Більшість фірм погоджу-
ються дотримуватися законів 
держав, у яких вони працюють. 
Наприклад, у Німеччині забо-
ронений контент нацистського 
характеру. Великі веб-компанії 
можуть не надавати користува-
чам певної країни доступу до 
інформаційного наповнення, 
яке їхньою державою вважа-
ється незаконним, і водночас 
залишати його доступним для 
відвідувачів із країн, де таких 
обмеженнь немає. Деякі заяв-
ляють про прозорість своїх дій: 
наприклад, Twitter, як і Google, 
що шість місяців випускає звіт,  
у якому подані відомості про 
прохання держорганів заблоку-
вати певну інформацію, а також 
повідомляє користувачів про 
контент, який було піддано 
цензурі в їхній країні.

ЩО ВИ ТУТ РОБИЛИ?
Законодавці в Америці хочуть, 
щоб такий шлях обрали більше 
компаній. У березні підкомітет 

Конгресу США схвалив 
останню редакцію Акта про 
глобальну мережеву свободу 
(Global Online Freedom Act), 
перший проект якого було 
складено 2004 року. Для цього 
потрібно, щоб фірми, котрі пра-
цюють у сфері інтернет-
технологій у визначеній групі 
країн з обмеженою свободою 
слова, щорічно публікували 
звіти про те, як вони вирішують 
питання, пов’язані з захистом 
прав людини. Цього не вимага-
тимуть від компаній – учас-
ниць неурядових асоціацій, які 
здійснюють такий моніторинг, 
на кшталт Глобальної мереже-
вої ініціативи (Global Network 
Initiative). Заснована 2008 року 
компаніями Google, Microsoft, 
Yahoo! і коаліцією правозахис-
них груп, вона не просунулася ні 
на крок уперед. У травні до Ініці-
ативи приєднався Facebook, од-
нак лише як спостерігач. Ме-
режі Twitter також немає серед 
членів GNI. 

Дотримуватися свободи 
слова на внутрішніх ринках 
теж справа не з легких. Амери-
канські сайти мають майже не-
обмежену свободу, але біль-
шість користувачів дотриму-
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ються політики заборони про-
паганди ненависті або непри-
стойного контенту, навіть коли 
це не суперечить законодав-
ству. Ретельно розроблені пра-
вила спільноти надають 
комп’ютерним системам пер-
сонального характеру (і заспо-
коюють дуже нервових бать-
ків). Але надто ретельне моде-
рування може призвести до 
«абсурду і надмірного цензу-
рування», вважає Кевін Бенґ-
стон з аналітичного Центру за 
демократію і технології. За-
провадивши заборону на кон-
тент сексуального характеру, 
минулого місяця Facebook ви-
далив карикатуру з сайта жур-
налу New Yorker, на якій було 
зображено Єву з оголеними 
грудьми в Едемському саду. 
Зазвичай він також видаляє 
розміщені користувачами фо-
тографії немовлят біля грудей 
матері, якщо на них видно со-
сок, навіть коли там немає що-
найменшого натяку на еро-
тику.

Комерційні інтереси мо-
жуть посунути правила на дру-
гий план. У липні Twitter нена-
довго заблокував акаунт жур-
наліста, який опублікував 

електронну адресу одного з 
директорів NBC, одночасно 
розкритикувавши цю мережу 
за мляве висвітлення Олімпій-
ських ігор у Лондоні. Twitter 
визнав, що відстежував повідо-
млення в мережі, які критику-
вали цю телекомпанію (котра, 
до речі, є бізнес-партнером 
Twitter). Відтак пообіцяв цього 
не повторювати. Автоматичні 
пошукові системи теж можуть 
занадто завзято діяти. Послав-
шись на порушення автор-
ських прав, роботи YouTube 
тимчасово заблокували відео 
виступу Мішель Обами на 
з’їзді Демократичної партії  
4 вересня (можливо, через му-
зичний супровід під час про-
мови). У серпні така сама доля 
спіткала офіційне відео по-
садки марсохода НАСА.

Джиліан Йорк із некомерцій-
ної правозахисної організації 
«Фонд електронних кордонів» 
(Electronic Frontier Foundation) 
вважає, що деякі сервіси відмов-
ляються розміщувати будь-які 
зображення оголеного тіла, на-
віть невинні або такі, що станов-
лять художню цінність, оскільки 
вони можуть запустити роботу 
детекторів порнографічного кон-
тенту.

Усвідомлюючи цю про-
блему, веб-компанії намага-
ються покращити свої системи. 
Система зв’язку в мережі 
Facebook допомагає користува-
чам вирішити елементарні пи-
тання на своєму рівні. Тім Ву з 
Правничої школи Колумбій-
ського університету вважає, що 
незабаром відеохостингові сер-
вери зможуть звертатися по до-
помогу до комітетів користува-
чів для того, щоби визначити, 
чи дозволяти показ матеріалів у 
своїх країнах, якщо є побою-
вання, що вони здатні образити 
чиїсь почуття. У такому разі єв-
ропейці, яким байдуже до ого-
леної натури, можуть почати 
уникати американських рекла-
модавців з їхніми святенниць-
кими стандартами. Але їх буде 
нелегко нав’язати соціальним 
мережам, що пишаються своїми 
міжнародними масштабами.

Користувачів можуть ощас-
ливити і простіші засоби. Фахі-
вець зі свободи у всесвітній ме-
режі Ребекка Мак-Кіннон 
стверджує, що інтернет-фірми, 
запроваджуючи модерування, 
діють як «законодавці, поліція 

і суд» та мають надавати 
більше можливостей для 
оскарження. Депутат Європар-
ламенту від Нідерландів Марі-
етьє Схааке, котра допомагає 
сформулювати європейську 
цифрову політику, вважає, що 
користувачам мережі, які хо-
чуть посперечатися з неспра-
ведливими рішеннями, по-
трібно більше підтримки з 
боку закону.

Зміна законодавства в 
окремих країнах могла б допо-
могти комп’ютерним системам 
уникати невдалих рішень. 
Уряди деяких держав погро-
жують веб-фірмам допотоп-
ними законами про засоби ма-
сової інформації, згідно з 
якими їх вважають видав-
цями, а не просто хостерами 

матеріалів, які розміщують 
їхні користувачі. У 2010 році 
італійський суд засудив до 
умовних термінів трьох мене-
джерів компанії Google за те, 
що на відеохостингу YouTube 
хтось виклав відео знущань 
над хлопчиком-інвалідом, на-
віть попри те, що компанія ви-
далила фільм після отримання 
відповідного повідомлення. 
Сайти в країнах із жорстким 
законодавством про дифама-
цію або з високими штрафами 
часто цензурують контент не-
гайно після отримання скарги, 
незалежно від її достовірності. 
Англія (у Шотландії діє інша 
правова система) зараз змі-
нює законодавчу базу, щоб 
надати більшої недоторкан-
ності інтернет-платформам, 
які безперешкодно надають 
скаржникам доступ до авторів 
контенту.

Деякі користувачі вважають 
за краще не порушувати пра-
вил, аніж потрапити під цен-
зуру. Для більшості ж усе якраз 
навпаки. Тож веб-компанії ні-
коли не зможуть догодити аб-
солютно всім. Але ефективна 
законодавча база принаймні 
скерує їх у правильному на-
прямку. 

На міжнародній 
конференції у Бу-
дапешті держсе-

кретар США Гілларі 
Клінтон заявила, 
що США виступа-

ють за регулю-
вання інтернет-

простору. Цю заяву 
підтримали міні-
стри закордонних 
справ Великої Бри-

танії та ЄС
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Велика 
Британія

Індульгенція  
для екстремістів
Британці змінюють своє трактування політичної 
коректності стосовно мігрантів

М
айже чотири роки, аж 
до 2010-го, 47 білих 
дівчат-підлітків із 
північ ного індустріаль-

ного міста Рочдейла у Великій 
Британії (деяким було лише 13) 
систематично зазнавали знущань 
і ґвалтування, їх накачували нар-
котиками, алкоголем і пускали 
«по колу». Робила це все група 
чоловіків, які використовували їх 
як секс-іграшки. Багато людей 
знали про те, що відбувається. 
Батьки, медики й учителі повідо-
мляли поліцію. Соціальні праців-
ники закликали владу вжити за-
ходів. Але ніхто нічого так і не ро-
бив. Причина: всі, хто використо-
вував юнок для своїх утіх, були 
пакистанцями за походженням. І 
ні поліція, ні соціальні служби не 
бажали спричинитися до нагні-
тання напруження на расовому 
ґрунті, звинувативши в сексуаль-
ному насильстві конкретну ет-
нічну групу.

Зрештою, скандал виринув на 
публіку – головним чином за-
вдяки газетним публікаціям. Ми-
нулого тижня останніх двох із 
дев’яти зловмисників було засу-
джено до ув’язнення на термін 14 
та 18 років за найгірший випадок 
насильства над дітьми в усій Ве-
ликій Британії від часів Другої 
світової.

Скандал викликав шалене 
обурення. Звільнився з роботи 
керівник служби захисту дітей у 
регіоні Манчестера. Пішов у від-
ставку й голова муніципальної 
ради. Поліція визнала жахливі 
недоліки у своїй роботі. Але ще 
більше тривоги по всій країні ви-
кликало те, що надто багато заді-
яних осіб боялися зіткнутися з 
очевидною проблемою: в середо-
вищі іммігрантів-мусульман по-
ширена думка, що ці білі дівчата 
легкодоступні і є законною «здо-
биччю» для чоловіків, які не на-

важуються чинити чогось поді-
бного з мусульманками.

Минулого тижня добіг кінця 
юридичний фарс, у якому були 
задіяні войовничі ісламські екс-
тремісти, звинувачені у вербу-
ванні молоді для терактів проти 
Британії та Америки. Однак їм 
вдавалося маніпулювати право-
вою системою понад вісім років і 
уникати екстрадиції до США, де 
на них чекав суд. До цієї групи 
входив найзловісніший із живих 
терористів Британії Абу Гамза, 
політичний біженець із Єгипту, 
який став лідером войовничого 
угруповання при одній із лондон-
ських мечетей і якого звинувачу-
ють у зв’язках із «Аль-Каїдою» та 
в організації вбивств громадян 
західних держав у Ємені. Добре 
відомий проповідник ненависті, 
який утратив обидві кисті від де-
тонації, виготовляючи вибухові 
пристрої, і замість однієї руки ко-
ристувався гачком, роками уни-
кав арешту, хоча його діяльність 
ні для кого не становила таєм-
ниці. Подейкують, навіть коро-
лева у приватній розмові цікави-
лася, чому він розгулює на волі.

Адвокат Гамзи наполягає, що 
у випадку його клієнта було пору-
шено права людини, бо він став 
жертвою ісламофобії. Знову і 
знову вони знаходили й викорис-
товували юридичні лазівки, по-
давали апеляції на ордери про 
екстрадицію. Британська влада 
виявилася безсилою, не могла 
просто посадити Абу Гамзу на лі-
так і вислати із країни. І лише 24 
вересня голова Верховного суду 
заявив про сміховинність усіх цих 
відмовок, і пропагандиста роз-
брату разом із п’ятьма іншими 
нарешті депортували за океан, де 
тепер судитимуть.

То, може, «права людини» та 
політична коректність убивають 
у нинішній Британії правосуддя 

й гру за правилами? Багато гро-
мадян на це запитання дають 
ствердну відповідь. У суспільстві 
наростає обурення тим, що якісь 
бойовики з меншин грають на 
небажанні поліцейських, соціаль-
них служб та юстиції притягати 
до відповідальності відомих екс-
тремістів через боязнь заробити 
тавро расиста.

Не лише мусульмани вміють 
ухилятися від закону. Банди ру-
мунських циган останнім часом 
заполонили центр Лондона. 
Вони жебрають і крадуть, сплять 
просто неба або стають табором 
у парках і на відкритих площах, 
зокрема й на шляхових роз-
в’язках із коловим рухом. Їх раз 
по раз заарештовують і відправ-
ляють назад до Румунії. Але, за-
ледве повернувшись додому, ті 
знову вирушають до Лондона. 
Британські прикордонники не 
мають права заборонити цига-
нам в’їзду до країни – як грома-
дяни Євросоюзу, вони заявля-
ють, що можуть безперешкодно 
мандрувати до Сполученого Ко-
ролівства без віз.

До того ж важче стало боро-
тися з однією серед найбільших 
соціальних проблем – поширен-
ням банд у бідніших житлових 
кварталах великих міст і різани-
ною між ворогуючими молодіж-
ними угрупованнями. Боротьба з 
цим лихом стає дедалі делікатні-
шою справою, оскільки жертви й 
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КІНЕЦЬ 
ХИТРОщАМ. 
Відомий 
проповідник 
ненависті Абу 
Гамза більше 
не розгулюва-
тиме  
британськи-
ми вулицями: 
на нього чекає 
суд у США

нападники майже завжди чор-
ношкірі й емігранти з Африки та 
країн Карибського басейну.

Кілька років тому поліція 
створила спеціальний підрозділ 
для розслідування злочинів із ка-
тегорії «чорні проти чорних», 
особливо фокусуючи увагу на 
тих, при кому знайдено вогне-
пальну або холодну зброю. Але 
спроби взяти під контроль міські 
банди лише у спосіб обшуків ви-
падково вибраних чорношкірих 
хлопців на вулиці закінчилися 
тим, що правоохоронців звинува-
тили в расистському підході. А 
внаслідок політичної агітації та 
судових позовів вони більше не 
можуть проводити навіть таких 
вибіркових обшуків. Тим часом 
одні банди чорно шкірих хлопців 
продовжують убивати «ворогів» 
з інших. Особливо шокує такий 
випадок: у 2010 році 15-річного 
школяра зарізали просто на 
платформі вокзалу «Вікторія», 
одного з найлюдніших у Лондоні, 
на очах у сотень пасажирів. Та 
цього разу поліція і закон були 
невблаганні. Шість місяців тому 
на судовому процесі 18-річній 
чорношкірій дівчині винесли ви-
рок: 12 років у колонії для непо-
внолітніх правопорушників. 
Вона стала 13-ю особою, засудже-
ною за причетність до вбивства 
підлітка. Загалом співучасники 
злочину дістали в сумі 124 роки 
за ґратами.

Уряд висловив занепокоєння, 
що всі ці інциденти можуть лише 
набагато погіршити міжрасові 
стосунки в Британії. Він звер-
нувся до лідерів громад із закли-
ком докладати більших зусиль 
для викорінення екстремізму в 
своєму середовищі, повідомляти 
поліцію про підозрілих осіб і пе-
рестати ховатися за звинувачен-
нями більшості в расизмі або іс-
ламофобії.

Багато британських мусуль-
ман пережили жах і сором через 
події в Рочдейлі. Вони кажуть, 
що потрібна повна зміна куль-
тури їхніх молодих одновірців, 
особливо у ставленні до жінок. 
Але набагато важче переробити 
спосіб мислення, глибоко вжив-
лений у родинах, що все ще збе-
рігають культуру пакистан-
ського села. Багатьох дівчат із 
пакистанських або бангладесь-
ких сімей усе ще змушують ви-
ходити заміж за двоюрідних 
братів або обіцяють родичам 
майбутнього чоловіка ще в ди-
тинстві. Яскравою ілюстрацією 
цих труднощів може бути інший 
жахливий випадок, що стався 
на початку цього року: батьки 
вбили власну доньку за те, що 
вона стала надто «західною» і 
не хотіла виходити за чоловіка, 
якого вони для неї обрали. 
Після років даремних сподівань 
на те, що лідери мусульман до-
кладатимуть більших зусиль 

для запобігання практиці одру-
ження молодих людей проти їх-
ньої волі, уряд нещодавно зая-
вив, що відтепер це буде ви-
знано злочином. Ще одним кро-
ком британської влади стало на-
магання обмежити імміграцію з 
держав Азії, особливо Афганіс-
тану, Індії та Пакистану, і змен-
шити кількість шукачів при-
тулку в Британії. Часто мігранти 
мусять у спеціальних таборах 
місяцями чекати дозволу зали-
шитися у Сполученому Королів-
стві. Але більшає і кандидатів на 
в’їзд (особливо із країн, де пану-
ють жорстокі звичаї, як-от Аф-
ганістан), котрі під час супере-
чок запросто можуть зарізати 
або застрелити опонента, і такі 
випадки вже мали місце.

Багатьом представникам лі-
вих партій та рухів, котрі зазви-
чай підтримують політичну ко-
ректність як спосіб захисту мен-
шин від дискримінації, починає 
спадати полуда з очей. Вони ка-
жуть, що таке ставлення лише 
розпалює расизм і зміцнює праві 
переконання серед білої частини 
робітничого класу. А постійні 
скарги екстремістів на те, що по-
рушують їхні «права людини», у 
представників судової влади ви-
кликають дедалі частіше не спів-
чуття, а обурення. Якщо нечисті 
на руку адвокати не перестануть 

зловживати зверненнями до Єв-
ропейського суду з прав людини 
в Страсбурзі для оскарження рі-
шень британської Феміди, то ще 
більше громадян держави неза-
баром утратить довіру до Євро-
пейської конвенції з прав лю-
дини. Цей документ своєю поя-
вою значною мірою завдячує 
британським політикам повоєн-
них років і мав закласти сучасні 
підвалини для громадянських 
свобод у Сполученому Королів-
стві. Натомість нині в ньому де-
далі частіше вбачають індульген-
цію для екстремістів.  

ЧИМАЛО БРИТАНЦІВ 
ВВАжАЮТь, ЩО СПЕКУЛЯЦІї 
НА «ПРАВАХ ЛЮДИНИ» ТА 
ПОЛІТИЧНА КОРЕКТНІСТь 
СТОСОВНО МІГРАНТІВ 
УБИВАЮТь У КРАїНІ 
ПРАВОСУДДЯ І ГРУ  
ЗА ПРАВИЛАМИ
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З 
29 вересня по 14 жовтня в 
Парижі відбувається най-
більший професійний фо-
рум у автомобільній га-

лузі (Paris Motor Show). Протя-
гом двох тижнів понад 250 ви-
робників з усього світу пред-
ставляють новинки. Кожен 
учасник має свої аргументи, 
щоб переконати споживача: 
саме його дизайн найцікаві-
ший, а технології – найдоско-
наліші.

Проте, щоб ощасливити по-
тенційних покупців, самого ав-
тосалону замало. Загальний 
клімат у європейському авто-
промі аж ніяк не радісний. До-
бре тримається на плаву лише 
Volkswagen. Решті великих єв-
ропейських виробників (Peu-
geot-Citroën, Fiat, Renault) не 
можуть виборсатися з боргів. 

Цього року обсяги продажу но-
вих автівок у Європі зменши-
лися на 6%, а загалом від по-
чатку кризи, тобто з 2008-го, – 
на 20%.

За той самий час продаж в 
Китаї зріс вдвічі. Торік китайці 
придбали 18 млн нових авто – 
більше, ніж американці! КНР 
стала найбільшим автомобіль-
ним ринком світу. Віднині 
центр автопланети переміс-
тився в Азію. Виробники, яким 
не пощастило укласти угоди на 
берегах Янцзи, можуть швидко 
вилетіти з великої гри.

Втім, є одна виграшна 
карта, яка може допомогти єв-
ропейським автоконцернам 
відновити втрачені позиції, – 
електромобіль. На Паризькому 
автосалоні-2012 саме він був 
центром програми. До уваги 

відвідувачів запропонували 
чимало нових моделей: Zoé від 
Renault, DS3 Electra від Citroën... 
Перші електричні машини по-
чали з’являтися кілька років 
тому. Нині кожен виробник має 
принаймні одну пропозицію. 
Навіть російський АвтоВаз 
привіз свою електричну версію 
EL Lada – вдосконалену «Ка-
лину». 

Чи стане електромобіль 
майбутнім автомобільної інду-
стрії?

Для водіїв така автівка є ви-
гідною принаймні з боку вар-
тості її використання. Поїздка 
на авто з електродвигуном ко-
штує менш ніж €1 на 100 км. Це 
неабияк заощаджує гроші, по-
заяк машини з бензиновими 
двигунами споживають за ті 
самі 100 км у середньому 8 л 

Чи здатні 
електромобілі

врятувати 
автопром  

від занепаду
Автор: 

Ален Гіймоль, 
Франція
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Роздрібна ціна  
електромобілів  

на  

30% 
вища,  

ніж класичного  
легкового  

транспорту

2011 року у світі 
було продано 

трохи менше ніж 

58 тис. 
електричних  

автівок

пального, що обходиться укра-
їнському споживачеві при-
близно 90 грн.

Водночас електромобілі не 
такі вже й дешеві. Вони устат-
ковані різними ґаджетами: 
кондиціонерами, радіо, магні-
тофонами... Мають рівень ком-
форту, аналогічний до класич-
них легкових авто, та розрахо-
вані на рух із подібною швид-
кістю. Американський концерн 
Tesla навіть розробив малень-
кий спортивний електричний 
автомобіль з відкритим верхом 
– Roadster. Його вже вподобали 
кілька голлівудських зірок, які 
й думати забули про популярні 
кілька років тому потужні й 
екологічно брудні джипи.

Однак невирішеним зали-
шається ще одне питання вико-
ристання електромобілів – їхня 

автономність. Ці машини на-
разі не здатні проїхати понад 
150 чи 200 км без підзарядки, 
яка може тривати до восьми го-
дин. Тож споживачеві це додає 
певних труднощів. До того ж 
роздрібна ціна таких авто на 
30% вища, ніж класичного лег-
кового транспорту. Наявність 
певних недоліків пояснює, 
чому новинок зовсім мало на 
вулицях навіть великих україн-
ських міст.

Великі партії електромобі-
лів у Європі нині масово заку-
повують лише компанії, специ-
фіка роботи яких пов’язана з 
частими й регулярними поїзд-
ками працівників на короткі 
відстані, наприклад, підприєм-
ства з постачання продуктів 

або служби з обслуговування 
техніки.

Протягом 2011 року у світі 
було продано трохи менше ніж 
58 тис. електричних автівок. З 
них 20 тис. – Nissan Leaf, 17 тис. 
– Mitsubishi i-Miev і 10 тис. – 
Chevrolet Volt. Загалом це три 
найпопулярніші моделі цього 
виду транспорту. Небагато.

Однак, попри скромні ре-
зультати, деякі конструкторські 
бюро прогнозують швидкий роз-
виток цього підвиду автомобілів 
у найближчому майбутньому. 
Renault, приміром, припускає, 
що 2020 року кожна десята ав-
тівка, продана в Західній Європі, 
використовуватиме електричну 
енергію. Електромобілі купува-
тимуть, щоб їздити на роботу, а 
такі поїздки становлять велику 
частку пересувань. Тихі, еколо-

гічні, дешеві у використанні, 
вони відповідатимуть потребам 
європейського споживача, який 
воліє зберегти свою автономію 
та дедалі більше переймається 
проблемами довкілля.

Але, щоб електромобіль 
прижився на ринку, треба під-
готувати відповідну інфра-
структуру. Зокрема, розмістити 
пристрої для підзарядки бата-
рей на паркінгах, вулицях, по-
близу житлових будинків. 
Треба також розробити систему 
розрахунку на відстані для 
електричних «заправок». Ство-
рити відповідні дорожні вказів-
ники, обладнати автівки пошу-
ковими системами, здатними 
знаходити найближче місце 
для підзарядки тощо.

Це дещо змінить водійські 
звички та навички. А крім того, 
дасть змогу автомобільній ін-
дустрії розвиватися й модерні-
зуватися, сформувати новий 
автопром, паралельний кла-
сичному.

Сучасні інженери з подивом 
відкривають для себе, що елек-
тромобілі так само давні, як і 
бензинові. Перші прототипи 
обох підвидів з’явилися в ХІХ 
столітті. У Бельгії 1899 року Ка-
мій Женатзі вперше у світі пе-
ревищив швидкість 100 км/год 
за кермом електричної автівки, 
яка називалася «Завжди неза-
доволена». Згодом ера дешевої 
нафти поклала край розвитку 
електромобілів. Натомість ни-
нішні високі ціни на бензин 
спонукають до його відро-
дження.  

Європейська автоіндустрія в кризі – динаміка реєстрац	 нових 
пасажирських авто у ЄС, у відсотках до минулого року

За даними Європейської асоціац	 автовиробників
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Чому олігархічні 
імперії приречені  
на стагнацію

В
еликі компанії одногалу-
зевого (монопродукто-
вого) типу відрізняються 
від дрібних насамперед 

ієрархічною побудовою вну-
трішніх систем управління й 
інерційністю виробничого про-
цесу щодо змін попиту на 
ринку.  

Власники великих компа-
ній, як правило, об'єднані в то-
вариства акціонерів. До такого 
товариства можуть входити як 
підприємці – ініціатори біз-
несу, так і пасивні щодо його 
організації особи. Структурно-
стратегічні рішення ухвалюють 
члени товариства, яким нале-
жить більшість його акцій.

В Україні великі корпорації 
можна поділити на дві діаме-
трально протилежні групи. До 
першої належать ті, що зали-
шилися у спадок від Радян-
ського Союзу й здебільшого ні-
коли не відчували руки підпри-
ємців. Другу становлять компа-
нії, створені після зламу плано-
вої системи економіки з вико-
ристанням запалу підприємни-
цтва. 

Перші – приватні корпорації, 
утворені на базі великих вироб-
ничих комплексів радянського 
зразка, що є технологічно заста-
рілими, надвитратними, некон-
курентними на світових ринках і 
мають надлишкові об’єкти неру-
хомості. Тримаються на плаву за 
рахунок заниження зарплат 
працівникам, купівлі електрое-
нергії чи газу за пільговими та-

рифами (що відбувається не за-
вжди і не для всіх, а тому чимало 
підприємств працюють час від 
часу), а також за рахунок подат-
кових пільг (зокрема, звільнення 
від сплати земельного податку, 
рентних платежів, екологічних 
податків і штрафів тощо), тобто в 
їхній роботі відсутня підприєм-
ницька складова, внаслідок чого 
їхня подальша доля майже ціл-
ком залежить від позиції органів 
влади.

Загалом це типові компанії 
індустріальної епохи з багато-
рівневими нетехнологічними 
системами управління, високою 
ієрархією та централізацією 
схвалення рішень. Усе це спри-
чиняє сильну бюрократизацію 
внутрішніх відносин, високі ви-
трати, а також управлінської та 
фінансової дисципліни, низь-
кий рівень виконання рішень 
(спрацьовує так званий ефект 
зіпсованого телефона). Наслід-
ком є інерція організаційно-
господарського стану і непропо-
рційно великі витрати на вну-
трішній фінансовий контроль. 
Останній є, як правило, безу-
спішним через незацікавленість 
працівників і топ-менеджерів у 
зниженні виробничих витрат.

Власники (акціонери) кор-
порацій можуть обіймати певні 

посади у виконавчих органах 
управління, але мажоритарні 
акціонери переважно є аутсай-
дерами. Це один із наслідків за-
стосування непідприємниць-
кого підходу до приватизації 
флагманів соціалістичного ми-

нулого. Такий статус головних 
власників спричиняє розбіж-
ність інтересів управлінського 
складу, зорієнтованого на під-
вищення власної зарплати і бо-
нусів, та інтересів акціонерів, 
спрямованих на зростання при-
бутків компанії. 

Що дає змогу новим власни-
кам занижувати рівень зарп-
лати на приватизованих під-
приємствах і що їх підштовхує 
до цього? Зарплата занижується 
через практичну відсутність 
ринкового попиту на робочу 
силу відповідної кваліфікації, 
який би давав змогу безболісно 
звільнятися з малооплачуваної 
роботи. Власники занижують 
рівень оплати праці, позаяк не 
зорієнтовані на підприємницькі 
інновації та прибуток, а тому їм 
не потрібні кваліфіковані пра-
цівники й у них немає таких до-
ходів, якими вони могли б поді-
литися з цінними кадрами. 
Тобто брак підприємництва не 
дозволяє з’явитися нового по-
питу на робочу силу. 

Висока капіталомісткість 
цих велетнів планової еконо-
міки та довготривале недофі-
нансування оновлення їхньої 
технічної бази призвело до на-
копичення архаїчних основних 
фондів за відсутності приватних 
грошових накопичень для мо-
дернізації. Обтяженість матері-
алізованим капіталом робить 
підприємства високоінерцій-
ними, позбавляючи їх здатності 
швидко реагувати на зміни рин-
кової кон’юнктури, оновлювати 
основні фонди тощо. Такі ком-
панії взагалі не підготовлені до 
ринкових коливань попиту, від-
мов споживачів від їхньої про-
дукції та гнучких переходів на 
випуск інших виробів.   

В умовах дефіциту в еконо-
міці позичково-інвестиційних 
ресурсів, що панує в Україні вже 
зо два десятиліття, та незацікав-

Від редакції 
Ця стаття продовжує цикл «Україн-
ський бізнес – афера століття», у 
якому український економіст Воло-
димир Лановий намагається роз-
крити основні проблеми вітчизня-
ного бізнесу та окреслити альтерна-
тиву його розвитку. У попередніх 
статтях, опублікованих у Тижні  № 
36–38, 40/2012, ішлося про важли-
вість вільного підприємства для еко-
номічного розвитку і про те, чому 
Україна є пасткою для нього, аналі-
зувалося, чому державні корпорації 
є баластом для економіки, поясню-
вався український феномен псевдо-
приватної власності, висвітлюва-
лася проблема суспільного розколу 
між підприємцями, владою та про-
стими громадянами. Цього разу 
пропонуємо матеріал про те, чому 
більшість бізнес-імперій, побудова-
них в Україні на базі приватизованих 
промислових гігантів, є баластом 
для економіки.

ПРИБУТКИ ПРИВАТИЗОВАНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 
НАПРАВЛЯЛИСЯ НЕ НА 
МОДЕРНІЗАЦІЮ, А НА 
ПРИДБАННЯ ІНШИХ АКТИВІВ
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леності комерційних банків ри-
зикувати грошима заради креди-
тування безініціативних постсо-
ціалістичних підприємств 
ос танні приречені на недофінан-
сування і поступове згасання ви-
робництва через нестачу капі-
талу. Виживають лише ті, які 
ввійшли до складу фінансово-
промис лових груп і яким надхо-
дять гроші з роздрібного депо-
зитного ринку, а також ті, що 
отримують субсидії та цінові пре-
ференції з бюджету. За таких об-
ставин акціонери орієнтуються 
на отримання прибутків у будь-
які непідприємницькі способи, 
зокрема за рахунок зниження 
рівня оплати праці й чисе льності 
працівників, отри мання держ-
преферен цій та бюджетних суб-
сидій. Цілі галузі – вугільна, 
кому нально-енер ге тична, жит-
лове гос подар ство, вій сько во-
про мис ловий комплекс тощо – 
виживають за рахунок бюджет-
ного субсидування. Ос тан нім ча-
сом набув популярності метод, 
коли в результаті приватизації 
придбавають прибуткові об’єкти, 
доводять їх до збитковості і 
пред’являють до оплати уряду 
рахунки таких підприємств. Тому 
більшість нових власників про-
мислових гігантів не вірять у 
перспективи зростання вартості 
бізнесу і майбутнього прибутко-
вого продажу акцій.

Через свою низьку рента-
бельність і високу пасивну ка-
піталомісткість корпорації-
велетні мають незадовільний 
фінансовий стан, низьку лік-
відність, здебільшого не спро-
можні відповідати за своїми фі-
нансовими зобов'язаннями, не-
безпідставно сподіваючись 
лише на допомогу держави.

Це дуже нагадує економічну 
систему Греції, в якій перева-
жають великі державні та при-
ватні підприємства і яка нині 
переживає скрутні часи. Зга-
даймо також, що світова фінан-
сова криза 1998 року почина-
лася з Південної Кореї та Індо-
незії, де уряди активно фінан-
сували з бюджету великі міс-
цеві корпорації. 

ВЕЛИКА ГРАБІжНИЦьКА 
ПРИВАТИЗАЦІЯ
Чи ставили собі за мету відро-
дження й оновлення велетнів 
радянських п'ятирічок підпри-
ємницькими методами нові 
власники, які набули такого ста-

тусу внаслідок непрозорої укра-
їнської приватизації? Можливо, 
так, коли вони захоплювали пер-
ший із об'єктів свого майнового 
інтересу. Як правило, з цим 
об'єктом їх у минулому пов'я зу-
вало або місце роботи, або про-
фесійна підготовка. Наприклад, 
чимало нинішніх українських 
олігархів і власників великого 
бізнесу починали формувати 
свої статки в Дніпропетровську 
(Віктор Пінчук, Сергій Тігіпко, 
Ігор Коломойський та ін.) і так чи 
інакше мали стосунок до мета-
лургійного комплексу (обіймали 
керівні посади у профільних тех-
нікумах чи комбінатах, секрета-
рів місцевого обкому комсомолу 
тощо). Їхніми основними бізнес-
цілями були гірничо-збагачу-
вальні, металургійні, трубопро-
катні заводи Придніпров'я. 
Про те, отримавши у розпоря-
дження заводи і комбінати у сво-
єму регіоні, вони не вжили необ-
хідних заходів, спрямованих на 
оновлення виробництва. Чому?

По-перше, через брак під-
приємницьких здібностей. Се-
ред головних претендентів на 
приватизацію державного 
майна переважали колишні 
комсомольські функціонери, 
які апріорі не могли бути під-
приємцями, і нувориші з опто-
вої торгівлі (з певним підпри-
ємницьким запалом). 

По-друге, тому що ті, хто 
пробився до приватизаційного 
дерибану, не збиралися зупи-
нятися на першому здобутку. 
Близькість до влади відкри-
вала нові можливості, і в їхніх 
головах спалахували плани по-
дальших захоплень великих 
активів. Прибутки приватизо-
ваних підприємств спрямову-
валися не на модернізацію, а на 
придбання інших. При цьому 
нові капіталісти ставали не під-
приємцями, а бізнесменами, 
заангажованими владою або 
такими, що владу заангажу-
вали.

Чиновники також були за-
цікавлені у відгодовуванні до-
вірених бізнесменів для сис-
темних корупційних відносин. 
Деякі з цих заангажованих ну-
воришів з часом дістали право 
називатися олігархами.

Отже, приватизація радян-
ських підприємств не мала 
успіху через: відсутність у нових 
головних власників професійних 
здібностей; брак підприємниць-

кого хис ту; підминання привати-
заційних про це сів ко руп цій но-
олігар хіч ною системою.

Великі одногалузеві кон-
гломерати, зрозуміло, мають 
монопольні чи значні позиції 
на ринку певних товарів. Вони 
прагнуть посилити своє моно-
польне становище і за потреби 
застосовують відповідні мож-
ливості монополіста.

Практично повна організа-
цій но-технологічна інерцій-
ність та незмінність їхніх ви-
робничих систем разом із мо-
нополістичними зазіханнями 
обумовлюють негнучкість кор-
поративної поведінки до змін 
на ринках, відсутність планів 
модернізаційної реконструкції 
та кволе й непідприємницьке, 
неінноваційне реагування на 
інформацію з ринків.

Великі пострадянські під-
приємства випускають продук-
цію, значна частина якої не має 

споживчого попиту, ринкові 
ціни на яку здебільшого не по-
кривають витрати на її виго-
товлення, формують вироб-
ничу культуру вчорашнього 
дня, тож не дивно, що чимало з 
них є збитковими. Отже, вони 
баласт для економіки. 

Переважання таких 
суб’єктів у національному гос-
подарстві робить його струк-
турно застарілим, фінансово 
нестійким, високовитратним і 
неконкурентоспроможним у 
світі.

Що мали б зробити керів-
ники великих корпорацій, які 
дісталися Україні у спадок від 
соціалістичного минулого?

По-перше, додати підпри-
ємницьку складову. Топ-
менеджерами необхідно при-
значити людей із бізнесовим 
хистом. При цьому, варто пере-
дати їм частину акцій компанії 
в спосіб, що мотивував би їх до 
підприємницького прибутку.

По-друге, з метою залу-
чення додаткового капіталу 
розмістити частину акцій ма-
жоритарних акціонерів компа-
нії на відкритому фондовому 
ринку.

ВЕЛИКИМ КОМПАНІЯМ 
ПРИТАМАННА ІЄРАРХІЯ 
УПРАВЛІННЯ й ІНЕРЦІйНЕ 
ВИРОБНИЦТВО
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По-третє, знайти і підтри-
мувати оптимальні співвідно-
шення пакетів акцій: мажори-
тарних акціонерів – від 35% до 
51%, що дає їм змогу залиша-
тися визначальними власни-
ками; топ-менеджерів – 15–30%. 
При цьому корпорації з вищим 
підприємницьким потенціалом 
мають максимізувати портфель 
акцій міноритаріїв-аутсайдерів, 
оскі льки для таких компаній 
найважливішим є питання за-
лучення додаткового капіталу.

По-четверте, товариствам 
високого підприємницького 
рів ня варто більше капіталу 
отримувати з фондового ринку 
і менше звертатися по банків-
ські кредити: нові емісії акцій і 
їх продаж на ринку зі збере-
женням ключових пропорцій 
розподілу прав власності.

По-п’яте, для підвищення 
ефективності управління корпо-
рацією мажоритарним акціо не-
рам-непрофесіоналам доці ль но 
передавати права членства у на-
глядовій раді товариства висо-
кокваліфікованим спеціалістам, 
що не працюють у цій компанії. 

Щоб підвищити ефектив-
ність пострадянських і прива-
тизованих підприємств, слід 
також зробити кілька кроків на 
державному рівні:

– посилити засади конку-
ренції в українській економіці 
та припинити розширення мо-
нополій;

– забезпечити проведення 
ефективних процедур банкрут-
ства неконкурентоспроможних 
і безнадійних боржників, що 
дозволило б продуктивно вико-
ристовувати техніку, виробничі 
приміщення, земельні ділянки, 
працівників та інші ресурси, 
які простоюють сьогодні;

– унеможливити втручання 
органів влади в ринкові, інвес-
тиційні та майнові відносини;

– скасувати розпорядчі 
функції податкових органів, 
включаючи надання податко-
вих кредитів, позасудовий 
арешт і вилучення майна борж-
ників, позбутися корупційних 
схем повернення експортерам 
сплаченого ПДВ тощо.

НАПІВРОЗПАД 
КОРПОРАТИВНОГО 
СЕКТОРУ
Проте є ще одна, поки що нечис-
ленна, група великих корпора-
цій, що виникли в Україні 

останніми роками й не базу-
ються на гігантах учорашнього 
дня, а значною мірою відповіда-
ють світовим бізнес-вимогам: 
«Київстар», «Оболонь», мережі 
супермаркетів та розважальних 
центрів тощо. Вони виросли 
здебільшого із малого та серед-
нього бізнесу, а тому органічно 
включили в нові організаційні 
конструкції те, що засвої ли із 
власного під приєм ни цько-
ринкового досвіду. Саме тому в 
багатьох із них поєднані в одних 
особах головні власники й топ-
менед жери. Вони залучили 
професіоналів для створення 
якісно нових типів організації, 
технологій та виробництва. Їм 
притаманна гнучка внутрішня 
структура управління.

Новітні великі приватні 
компанії, на відміну від своїх 
постсоціалістичних прототи-
пів, здебільшого відзначаються 
високою прибутковістю й фі-
нансовою ліквідністю. Мають 
довіру внутрішніх та іноземних 
банківських кредиторів, не від-
чувають дефіциту фінансового 
капіталу, демонструють дина-
мічне зростання оборотів та 
вартості активів.

Проте багатьом із них, на 
жаль, властиві ті самі відомі 

вади низької корпоративної 
культури, що є характерними 
для приватизованих компаній, 
як-от використання закритих 
акціонерних моделей, непу-
блічність емісій цінних папе-
рів, дуже вузький склад акціо-
нерів, неприсутність на фондо-
вих ринках тощо.

Нові великі компанії також 
прагнуть до монополізації рин-
ків, горизонтального погли-
нання конкурентів і вдаються 
до монополістичних зловжи-
вань (насамперед суб’єктивно 
завищуючи ціни й тарифи на 
свої товари та послуги), аби 
максимізувати прибутковість. 
Наприклад, у липні 2012 року 
вкотре прозвучали заяви топ-
менеджерів найбільших укра-
їнських операторів мобільного 
зв’язку про ініціювання ними 
підняття тарифів на свої по-
слуги. Водночас країни Євро-
пейського Союзу оголосили 
(вже п’ятий рік поспіль) про 
зниження розцінок на теле-
фонні розмови, на SMS-
повідомлення та роумінг. На 
жаль, ці вітчизняні компанії 
ідуть згубним шляхом нещо-
давно приватизованого акціо-
нерного монополіста Укртеле-
кому, який утрачає і свої по-
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тужності, і якість роботи, і при-
бутки, і конкурентоспромож-
ність, бо зловживає своїм моно-
польним становищем та урядо-
вими допомогами й преферен-
ціями.

Чимало великих компаній, 
які розбудували свій бізнес за 
роки Незалежності, беруть 
участь у корупційних схемах, 
добиваючись від чиновників 
особливих технічних і цінових 
переваг (хоча за запровадженої 
в загальнонаціональних масш-
табах моделі корупційного єд-
нання великого бізнесу із вла-
дою така співпраця бачиться 
майже закономірністю). Можна 
згадати підкилимну боротьбу 
мобільних телеоператорів за 
радіочастоти, їхній неофіцій-
ний вплив на формування 
складу Національної комісії з 
регулювання зв’язку тощо.

Очевидне прагнення бага-
тьох власників нових корпорацій 
до монополізації «своїх» ринків. 
Наприклад, «Епіцентр» активно 
розширює свою мережу гіпер-
маркетів замість руху вглиб: роз-
будови виробничих підприємств 
– постачальників будматеріалів 
для тих самих магазинів. Осо-
бливий приклад: компанія 
«Воля-Кабель», яка від самого 

свого заснування за підтримки 
місцевої адміністрації в місті Ки-
єві обрала шлях розвитку за ра-
хунок монополізації ринку ка-
бельного телебачення. Тепер 
вона диктує киянам склад паке-
тів телеканалів (фактично це 
примус споживача до низькоя-
кісних послуг, оскільки люди не 
можуть вибрати те, що бажа-
ють), встановлює неадекватні 
ціни на своє обслуговування. А у 
випадку з переведенням телека-
налу ТВі у найдорожчий пакет 
фактично бере участь у зачи-
щенні інформаційного простору 
від нелояльних до влади ЗМІ.

За такого підходу можна 
дуже швидко втратити підпри-
ємницький прибуток. Адже 
спокуса отримати за рахунок 
держави та корупційних схем 
ринкові привілеї з часом може 
остаточно взяти гору над праг-
ненням створювати нові про-
дукти й модернізуватися. Це 
може дати короткострокову ви-
году, але становить серйозну 
загрозу бізнесу компанії, яка 
дедалі більше сподіватиметься 
на співпрацю із владою і менше 
– на джерела оновлення та 
ефективності, поступово втра-
чаючи свою відносну конкурен-
тоспроможність.

Відкритим, утім, залиша-
ється питання: хто може дати 
вищі результати – підприємець 
і приватний власник в одній 
особі, який є засновником біз-
несу, чи той, хто став головним 
акціонером компанії, яка вже 
діяла, і приніс до неї ідеї онов-
лення та розвиток?

Як показує досвід великих 
одногалузевих корпорацій 
світу, найвищі прибутковість і 
динаміку розвитку демонстру-
вали ті з них, що засновані на 
новітніх ідеях самого бізнес-
мена й починалися з малого 
формату. Саме тому тільки час-
тина відносно технологічно 
просунутих індустріальних ве-
летнів радянської доби (як-от 
Одеський припортовий завод, 
ініціатором побудови якого був 
американський підприємець 
Арманд Гаммер, що запропону-
вав проект Лєонідові Брєжнєву, 
запорізька «Мотор Січ», харків-
ський Турбоатом і деякі інші 
українські підприємства) ма-
ють шанси після приватизації 
відновитись і ще дава прино-
сити чисті прибутки. Хоча і їм 
відміряний свій термін. 

Відтак напрошуються 
висновки:
найбільш конкурентоспроможні гі-
ганти виростають із малого іннова-
ційного підприємництва;
успіху досягають ті з них, у яких 
власники є топ-менеджерами й ма-
ють професійні знання та підприєм-
ницький хист;
запорукою успіху великих підпри-
ємств є стимулювання бізнесового 
складника їхніх прибутків, що 
включає заохочення до отримання 
останніх топ-менеджменту (як ак-
ціонерів та здобувачів бонусів від 
цього), вільне ціноутворення на ін-
новаційні блага;
лідери галузей економіки не мо-
жуть бути елементами олігархічних 
бізнес-імперій і вступати в коруп-
ційні стосунки з чиновниками;
українська велика приватизація від-
новила лише ті пострадянські під-
приємства, що були свого часу побу-
довані на основі найкращих техно-
логій і перейшли у власність підпри-
ємців нової формації. Оновлення 
інших можливе через включення 
до складу їх власників креативних 

топ-менеджерів та додаткове залу-
чення капіталу в спосіб ринкового 
продажу частини акцій мажоритар-
них акціонерів;
обов’язковими умовами успіху ве-
ликих виробничих об’єктів є 
ринково-конкурентне середовище, 
свобода підприємництва і скасу-
вання адміністративного регулю-
вання та втручання в ринкові про-
цеси;
новітні потужні корпорації мають 
стати також лідерами залучення 
інвестицій із фондових ринків; їх-
ній головний фінансовий поступ – 
розширення обсягів емісії акцій та 
складу міноритарних акціонерів 
після ринкового розміщення (про-
дажу) своїх майнових цінних па-
перів.
Цей перелік – мінімальні ліки для 
корпоративного сектору, який нині 
перебуває у стані напіврозпаду. На-
віть новітні компанії ще не підня-
лися до рівня мінімальних бізнес-
вимог. І одним із каменів споти-
кання для нових великих бізнесів є 
спокуса олігархічних владних і ма-
теріальних благ. 

НАйБІЛьШ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОжНІ 
ГІГАНТИ ВИРОСТАЮТь  
З МАЛОГО ІННОВАЦІйНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА
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14 
жовтня 1942 року – 
дата більше симво-
лічна, ніж хроноло-
гічна, від якої зазви-

чай ведеться відлік історії 
Української повстанської армії. 
Безперечно, армії не створю-
ються за один день, тим більше 
просто у святковий. Але тради-
ція, яку започаткував Роман 
Шухевич своїм наказом у 1947-
му, закріпилася, і саме По-
крову асоціюють не тільки з 
днем козацтва, а й із зароджен-
ням Повстанської армії, яка 
постала як факт швидше на по-
чатку 1943-го.  

ЧОМУ УПА НЕ ОУН
Рух, який восени 1942 року ні-
мецькі спецслужби характеризу-
вали як повстанський, зародився 
на Волині – у регіоні, де нацист-
ський окупаційний режим вия-
вив свою найпотворнішу сут-
ність із численними облавами 
на населення для вивезення на 
роботу до Німеччини, система-
тичними реквізиціями продо-
вольства та худоби в селян, спа-
ленням сіл, актами політичного 
терору та геноциду. Саме тут 
склалися передумови для заро-
дження потужного збройного 
опору окупантам, який очолила 

Організація українських націо-
налістів (бандерівців). 

Звичайно, провідну позицію 
останньої в розгортанні та по-
дальшому функціонуванні УПА 
не можна применшити, позаяк 
на базі саме оунівських боївок 
формувалися повстанські за-
гони, а мережа підпілля стала 
своєрідним логістичним тилом 
(запіллям) «лісової армії». Од-
нак потрібно чітко розуміти від-
мінність між цими організаці-
ями. УПА була армією з власною 
військовою структурою (воєнні 
округи, тактичні відтинки, 
з’єднання, курені, сотні, чоти, 

Нескорені 
Чому українські повстанці не стали нацистськими  

та совєтськими колаборантами  

Автор: 
Олександр 

Пагіря 
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На піку свого  
розгортання  

чисельність УПА  
досягнула  

35 тис. 
осіб 

УПА БУЛА ВИЯВОМ 
ЗАГАЛьНОУКРАїНСьКОГО 
РУХУ ОПОРУ, ЯКИй  
НЕ ОБМЕжУВАВСЯ ТИМИ 
ЧИ ІНШИМИ РЕГІОНАМИ

рої тощо), дисципліною (за до-
триманням якої стежила 
Військово-політична жандарме-
рія (ВПЖ)), мережею допоміж-
них служб (медичних, господар-
ських, зв’язкових), осередками 
підготовки повстанських кадрів 
(підстаршинські й старшинські 
школи), військовою присягою, 
відзнаками та медалями, вою-
вала під синьо-жовтим прапо-
ром (а не червоно-чорним) і з 
липня 1944-го підпорядковува-
лася вищому військово-
політичному органу воюючої 
України – Українській головній 
визвольній раді (УГВР). У той 
час як ОУН була підпільною ор-
ганізацією зі своїми правилами 
конспірації, розгалуженою не-
легальною структурою, ієрар-
хією, судовими органами, систе-
мою виховання та навчання чле-
нів, присягою, прапором тощо. 

Звичайно, ОУН і УПА були 
нерозривно пов’язані між собою 
протягом усієї боротьби (керів-
ники першої обіймали командні 
посади в другій, як і чимало її 
членів перебували в УПА), і між 
ними неможливо провести чітку 
лінію розламу, позаяк одне ви-
пливало з іншого й одне в од-
ному продовжувалося. І водно-
час не варто ставити риску й 
сприймати їх як одне ціле: не всі 
оунівці були учасниками по-
встанського руху, як і не всі по-
встанці ставали членами ОУН 
чи навіть ідеологічними націо-
налістами. У документах під-
пілля ніколи не вживалося сло-
восполучення «ОУН – УПА», а 
після згортання повстанського 
руху йшлося лише про збройне 
підпілля. Ця абревіатура є про-
дуктом радянських органів 
держбезпеки і значною мірою 
залишається незмінною в масо-
вій свідомості до сьогодні.  

ЗАГАЛьНОУКРАїНСьКІ 
ГОРИЗОНТИ
Постання на початку 1943 року 
УПА та боротьба її бойових від-
ділів аж до остаточного згор-
тання за наказом УГВР у вересні 
1949-го було якісно новим ета-
пом в історії українського ви-
звольного руху, в якому поєдну-
валися національні та соціальні 
завдання, антиколоніальна й 
антитоталітарна боротьба проти 
двох імперій-тираній: сталін-
ського СРСР та нацистської Ні-
меччини. До лісу йшли, з одного 
боку, ті, хто був національно сві-

домим і хотів відновлення неза-
лежності України, а з іншого – 
ті, хто виступав проти безмеж-
ного свавілля окупантів, праг-
нув соціальної та економічної 
свободи, обстоював людські 
права. Саме залучення до 
складу УПА вихідців із багатьох 
регіонів України (а серед них 
було також чимало східних 
українців), представників різ-
них соціальних прошарків і по-
літичних угруповань, націо-
нальних меншин та іноземців 
значно розширило горизонти та 
завдання українського визволь-
ного руху. Останній став більше 
орієнтуватися на розгортання 
демократичних антитоталітар-
них революцій серед народів Ра-
дянського Союзу, в чому вбачав 
єдиний ефективний шлях до по-
валення сталінської імперії та 
відновлення на її руїнах неза-
лежної України та держав інших 
поневолених народів, набувши 
типових антиколоніальних рис. 
Значною мірою ці зрушення та-
кож вплинули на еволюцію 
ідеологічно-програм них засад 
ОУН, яка в серпні 1943-го здій-
снила поворот від захоплення 
авторитарними гаслами до де-
мократичної платформи. Це був 
безпосередній наслідок по-
стання УПА. Але чи можливий 
він був би без «лісової армії»? 

Те, що з огляду на відносно 
вищий рівень національної свідо-
мості й протестних настроїв насе-
лення та сприятливіші історичні 
умови повстанський рух геогра-
фічно виник саме на Волині 
(йдеться про її історичне визна-
чення, що включає в себе сучасну 
Волинську, Рівненську області, 
північні райони Тернопільщини 
та більшу частину Житомир-
щини), не дає підстави характе-
ризувати його лише як регіональ-
ний (західноукраїнський). На 
український П’ємонт – Галичину 
– він поширився тільки влітку 
1943-го, а остаточно структури 
УПА тут сформувалися лише на 
початку 1944-го – у той самий 
час, коли почали створюватися 
також з’єднання УПА-Південь, 
що оперували на території сучас-
них Тернопільської, Хмельниць-
кої, Вінницької та Київської об-
ластей. Саме останні поряд із 
найсхіднішими відділами УПА-
Північ, які інколи виділяють в 
окрему групу УПА-Схід, були тим 
передовим авангардом, якому на 
відносно короткий період вда-

лося охопити (більшою-меншою 
мірою) повстанським рухом Пра-
вобережну Україну, просунув-
шись до Дніпра. УПА була вия-
вом загальноукраїнського руху 
Опору, який не обмежувався 
тими чи іншими регіонами, а 
прагнув набути загальнонаціо-
нального масштабу. Участь бага-
тьох вихідців із Наддніпрянської 
України в лавах УПА засвідчує 
також ту «палку любов», яку від-
чували радянські українці до 
більшовицького режиму після 
жахіть Голодомору, примусової 
колективізації, сталінських ре-
пресій та ганебного відступу Чер-
воної армії влітку 1941 року. Не-
дарма, за оцінками німців, мобі-
лізаційний потенціал УПА сягав 
100 тис. осіб, реально ж у складі 
«лісової армії» на піку її чисель-
ності перебувало до 35 тис. осіб .    

Та сягнувши максимальних 
кількісних і територіальних роз-
мірів навесні – влітку 1944-го, 
ареали УПА почали стрімко ско-
рочуватися під подальшим на-
тиском радянської військово-
поліційної машини, і «лісова ар-
мія» була змушена поступово 
перейти до тактики діяльності 
меншими відділами, а згодом і 
повністю влитися у збройне під-
пілля. Всупереч міфам про суто 
західноукраїнську природу по-
воєнного резистансу, він із різ-
ним рівнем інтенсивності палах-
котів аж до середини 1950-х ро-
ків на переважній частині тери-
торії України (одна з останніх 

боївок ОУН була ліквідована в 
1955-му на Житомирщині).

КОЛИ УПА СТАЛА ФАКТОМ
Чи був український повстан-
ський рух 1940-х років чимось 
аномальним на тлі визвольних 
рухів інших народів Європи та 
Азії? Тиждень уже порівнював 
УПА з іншими антиколоніаль-
ними рухами в світовій історії 
першої половини ХХ століття і 
доводив закономірність її появи 
на українському ґрунті (див. 
Тиждень, 23/2011). І тут треба 
наголосити, що майже всі вони 
були радикальними, вели без-
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компромісну збройну боротьбу, 
застосовували насильство до 
своїх ворогів, жоден з інсургентів 
(від ірландських бойовиків ІРА 
до єврейських повстанців у Па-
лестині) не носив «білих рука-
виць» і не мав цілковито неза-
плямованої репутації. Можна по-
різному трактувати злочини, до 
яких були причетні вояки УПА, 
але при цьому залишається не-
змінним той факт, що без їхньої 
боротьби була б далеко в чому 
неможлива сучасна Українська 
держава. Зрештою, попри зміну 
політичної кон’юнк тури та ціле-
спрямовані спроби очорнити цей 
рух, історична пам’ять про нього 
за роки незалежності поверну-
лася в українське суспільство й 
міцно утвердилася у свідомості 
частини громадян, ставши еле-
ментом масової культури та ком-
понентом громадянської іден-
тичності (див. стор. 56).  

Феномен УПА полягає в тому, 
що вона, на відмінну від інших 
аналогічних синхронних рухів 
Опору, виникла на базі високої 
організованості населення, 
звідки черпала всі свої сили та ре-
сурси. Якщо радянський парти-
занський рух та інші комуніс-
тичні рухи Опору в Європи фі-
нансувалися, матеріально і ка-
дрово забезпечувалися Кремлем, 
а національні рухи резистансу на 
кшталт Армії Крайової, «Вільної 
Франції» Шарля де Ґолля чи 
«Югославських військ на батьків-
щині» Драже Міхайловіча під-
тримувалися з боку своїх емігра-
ційних урядів у Лондоні та захід-
них альянтів, то УПА виникла 
цілком на власному ґрунті і є 
більш народною та українською 
за характером формування та 
своїм складом, аніж, приміром, 
радянські партизанські загони 
(див. стор. 34). Не маючи сис-
темного матеріального, кадро-
вого і фінансового забезпечення, 
за доволі короткий період вона 
змогла не тільки розбудувати 
свою структуру, розгорнути бо-
йові загони, налагодити матері-
альне забезпечення та підго-
товку кадрів, а й чинити найтри-
валіший у Центрально-Східній 
Європі збройний опір сталінській 
імперії.   

У 1940–1950-х роках україн-
ські повстанці продемонстру-
вали найвищий ступінь опір-
ності двом тоталітарним режи-
мам. Хоча частина з них під тис-
ком обставин була змушена піти 

на співпрацю з окупантами, які 
мали чимало засобів для 
«впливу», та більшість вояків 
УПА воліли померти власною 
смертю, аби не здатися ворогу. 
Усі вони знали, що рано чи пізно 
загинуть, і розглядали свою 
смерть не в апокаліптичному, а в 
суто євангелічному сенсі – як 
зерно, що, впавши в землю, має 
прорости, давши своє продо-
вження у вигляді визвольної 
справи. 

До 70-річчя створення УПА 
Тиждень підготував спеціаль-
ний проект, присвячений не-
конвенційним аспектам діяль-
ності українського повстан-

ського руху. Насамперед ми 
змістили фокус його аналізу з 
військово-політичного (з якого 
зазвичай розглядають це 
явище) в людський ракурс. 
Мілітарно-політичні параметри 
оцінки, як правило, звужують 
образ «лісової армії», зводячи 
його лише до бойових дій чи по-
літичних конфліктів, з якими 
була пов’язана діяльність УПА. 
Тиждень пропонує подиви-

тися на феномен українського 
збройного спротиву 1940–
1950-х років з антропологічного 
погляду, не відкидаючи при 
цьому військово-політичного 
контексту, в якому він розгор-
тався і заручником якого був. 
Цей підхід може бути вкрай 
ефективним для руйнування 
багатьох стереотипів та кліше 
попередньої доби, зокрема об-
разу «кривавих вбивць із три-
зубом», міфічних «українсько-
німецьких націоналістів», 
«зрад ників українського на-
роду», «одурманених націона-
лістичними фюрерами мало-
грамотних селян та попівських 
синків». Правда про УПА, яку 
пропонує Тиждень, має більше 
людську природу, аніж претен-
дує дати вичерпну відповідь на 
всі складні запитання, пов’язані 
з діяльністю українського само-
стійницького руху в 1940–1950-х 
роках. Спробуємо поглянути на 
те, якими були колективний 
портрет бійця УПА, національ-
ний і соціальний склад «лісової 
армії», а також з’ясувати, що 
змушувало людей (не тільки 
українців) вступати до її лав, 
чим харчувалися і як прово-
дили дозвілля, які функції ви-
конували жінки, чи існували 
кохання та шлюби в повстан-
ському русі та яку творчу спад-
щину залишили після себе його 
учасники.   
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Чому вступали  
до «лісової армії»?
К

оли ми говоримо про УПА, 
то зазвичай у масовій сві-
домості постають постаті 
Степана Бандери або Ро-

мана Шухевича. А як же тисячі 
інших чоловіків і жінок, які всту-
пали до лав повстанської армії? А 
чому вони «пішли до лісу»? Жит-
тєві історії колишніх учасників 
визвольного руху засвідчують 
їхню мотивацію вступу до УПА. 

ДОВГА ДОРОГА
Приміром, пані Анна мешкала у 
Володимирі-Волинському, її 
батьки були селянами, але вся ро-
дина надзвичайно національно 
свідома. Її тато врятував біль-
шість книжок із сільської бібліо-
теки, коли польська влада від-
дала наказ знищити її в ході па-
цифікації 1930 року. Брати були 
членами ОУН (цього вона не 
знала аж до початку війни). 
Життя і випробування, що ви-
пали на її долю, типові для бага-
тьох українців. Старший брат ви-
жив під час розстрілів в’язнів у 
тюрмі НКВД у Вінниці влітку 
1941-го, впавши між трупами 
своїх уже мертвих товаришів. Але 
батька і молодшого брата Івана 
вбили німці того самого року. Ще 
одного, Володимира, застрелили 
бандерівці, оскільки він був мель-
никівцем і відмовився піти в 
УПА, бо нещодавно одружився і 
не міг кинути сім’ю напризво-
ляще. Однак Анна сама вступила 
до медичного підрозділу УПА, 
тому що, за її словами, «Україна 
покликала нас». Ходила волин-
ськими лісами, від загону до за-
гону, від села до села. Формально 
ж була лише медсестрою. Та вод-
ночас стала зв’язковою між селя-
нами й УПА і, за її словами, орга-
нізовувала загони самооборони в 
селах від нападів радянських пар-
тизанів, допомагала в криївках-
шпиталях та асистувала лікарям 
під час операцій. Їй також дору-
чили допомагати селянам, і за 
спиною дівчина носила вели-
чезну аптечку першої допомоги. 
Якось один лікар запитав її, чи то 

вона носить цей клунок, чи клу-
нок – її. Навряд чи це було легко, 
адже Анні доводилося ходити по-
лями, ярами, горбами і лісами. 
Попри все своє горе, біль і кло-
поти, пані Анна все ж пишалася 
своєю роботою на Повстанську 
армію. 

Пан Роман війну пережив 
зовсім не так, як пані Анна. 
Йому довелося чекати не один 
місяць і подолати тисячі кіломе-
трів, щоб вступити до УПА. Він 
народився на Холмщині в се-
лянській сім’ї 1925 року. У школі 
навчався польською, але вдома 
чув, як батько і дядько говорили 
про часи, коли вони належали 
до Українських січових стріль-
ців. Це була його домашня 
освіта. У міжвоєнний період діс-
тати добру роботу було майже 
неможливо. Лише 1940-го пан 
Роман зміг поїхати до Львова і 

вступити до тамтешнього техні-
куму. Після окупації україн-
ських земель Вермахтомпоча-
лися німець  кі облави – полю-
вання на робочу силу. Його і ще 
20 одногрупників посадили на 
потяг і відправили через Лю-
блін до німецького міста Кірн 
працювати. На початку, каже 
він, їм добре платили і году-
вали. Але до кінця 1942 року 
німці вбили його двоюрідних 
братів, що розлютило Романа: 
«Ми працюємо на вас, а ви за це 
нищите наші села, наших лю-
дей?». Того самого дня він спла-
нував утечу. Але ще до того як 
зміг перетнути кордон Третього 
Рейху, був спійманий гестапо. 
Просидівши три місяці в конц-
таборі, нарешті вийшов на волю 
після того, як брат підробив до-
кументи. Майже рік Роман діс-
тавався додому (весь час ховаю-
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НОВОБРАНЦІ. 
Присяга вояків 
УПА. 1943 рік

ДО УПА ЗАЗВИЧАй ІШЛИ 
НАЦІОНАЛьНО СВІДОМІ 
УКРАїНЦІ, ЯКІ ВІДЧУЛИ 
НА СОБІ жОРСТОКІ РЕПРЕСІї  
І НІМЦІВ, І СОВЄТІВ

чись від гестапо) і нарешті 1944-
го вступив до УПА. У 1945-му 
його пошкодило вибухом гра-
нати, а в 1946-му він був важко 
поранений у бою з підрозділом 
НКВД. Романа заарештували, 
судили і відправили на 15 років 
на каторжні роботи в табір під 
Норильськом (Красноярський 
край).

НЕ ТІЛьКИ НАЦІОНАЛІСТИ
Пані Марія вступила до ОУН 
після радянського вторгнення 
1939 року і пізніше вже за ні-
мецької окупації потрапила до 
УПА, де виконувала функцію се-
кретарки. Під час нашої бесіди 
жінка наполегливо повторю-
вала, що їй не подобається тер-
мін «націоналіст», який розумі-
ють неправильно. До УПА всту-
пали не лише члени ОУН. Бій-
цем «лісової армії» міг стати ко-
жен, хто вважав себе українцем. 
Ця організація, стверджує вона, 
була втіленням загальноукраїн-
ських інтересів, національної на-
лежності та державницьких спо-
дівань. Пані Марія стала секре-
тарем в УПА переважно завдяки 
своїй освіті, а також власній на-
полегливості: не злякалася су-
перечки з Романом Шухевичем 
(хоча лише потім довідалася, що 

то був її головнокомандувач), 
пройшла вишкіл у таборах в 
Карпатах, де навчилася стріляти 
(хоча зараз не терпить вогне-
пальної зброї) і підривати танки. 
У 1946 році їй вдалося дістатися 
зі Львова до Німеччини через 
Польщу й Австрію, маючи при 
собі лише папірець із прізвищем 
одного з членів ОУН, адресу і 
трохи грошей. У цьому їй допо-
могли знання німецької, яку 
вона вчила в дитинстві, та жит-

тєва вдача. Шлях пані Марії ти-
повий для високоосвічених жі-
нок, які вступали до УПА: багато 
з них працювали секретарками, 
ті, кого приваблювала меди-
цина, – медичними сестрами і 
лікарями, а місцеві сільські ді-
вчата були провідницями, кур’є-
рами та зв’язковими (див. на 
стор. 44).

Для пана Богдана вступ до 
УПА став єдино можливим варі-
антом. Він зізнається, що був на-
ціонально свідомим українцем. 
Його родина мешкала в Станіс-
лавській (нині Івано-Фран ків-
ській. – Ред.) області. Як і біль-
шість українців, вони були селя-
нами. Богдан про-йшов шлях від 
сільської школи до медичного 
університету у Львові й був там, 
коли німці зайняли місто. Ось як 
чоловік розповідає про дилему, 
що стояла перед тогочасною мо-
лоддю: «То був дуже важкий 
час... І потрібно було робити ви-
бір... Або я залишаюся в універси-
теті у Львові й дочекаюся, доки 
вибір за мене зроблять німці. Або 
піду в партизанку». І він обрав 
УПА, оскільки загарбники хотіли 
відіслати всіх студентів-медиків 
до Німеччини, де ті мали працю-
вати санітарами, чого йому зо-
всім не хотілося. Богдан знав, що 
може вступити до лав дивізії «Га-
личина», але до цієї української 
частини при німецькій армії він 
іти не хотів, тому що, за його сло-
вами, «ненавидів німців від са-
мого початку... Я ненавидів нім-
ців і більшовиків абсолютно од-
наково. Тож для мене й справді 
зробити вибір було зовсім не 
важко». 

ТРИЗУБИ НА ДЕРЕВАХ
І нарешті, історія життя пана 
Ігоря, який сам себе називає жар-
тівником із Лемківщини. Він ви-
ріс у селі біля словацького кор-
дону і був заарештований поль-
ською поліцією у віці 11 років за 
те, що малював тризуби на дере-
вах, телефонних стовпах і навіть 
на спині піджака свого вчителя-
поляка. Хлопець плакав, коли 
мати заборонила йому піти слі-
дом за братом воювати на Закар-
паття за незалежність Карпат-
ської України 1939 року й 1944-го 
вступив до лав УПА. Та всі жарти 
пана Ігоря зникають, коли мова 
заходить про те, як йому було у 
повстанцях: їх учили стріляти, бу-
дувати бункери, вони могли не 
їсти по три-чотири дні й жили під 
постійною загрозою арешту. Як 
стверджує сам пан Ігор, у житті 
його більше рятувала удача, ніж 
мудрість. На запитання, чому він 
пішов до УПА, каже, що все було 
дуже просто: «Хотів волі Україні. 
Це те, у що я вірив тоді й у що 
вірю зараз. Пішов воювати за 
свою країну. Можливо, вийшло 
не так, як ми хотіли, але саме тому 
пішли воювати. Так, були і ті, хто 
не мав патріотичних почуттів, і ті, 
хто про це сьогодні шкодує. Але ж 
люди бувають різні. Я щасливий, 
що належав до УПА». 

Поведінкова стратегія україн-
ців в умовах Другої світової війни 
була різна. Хтось «пішов у ліс» із 
патріотичних міркувань чи щоб 
помститися загарбникам, а хтось 
співпрацював з усіма окупацій-
ними режимами в Україні, аби 
лишень вижити в час, коли люд-
ське життя було нічого не варте. 
Мотиви вступу до УПА були дуже 
різні й складні, їх не треба зво-
дити до єдиного знаменника, але 
можна зробити певні узагаль-
нення. Так, деякі вояки УПА були 
членами ОУН, але більшість із 
них не мали жодного стосунку до 
підпілля. До «лісової армії» за-
звичай вступали національно сві-
домі українці, які пережили 
утиски саме через свою націо-
нальну ідентичність та на собі 
відчули жорстокі репресії і нім-
ців, і совєтів. А ще в УПА вони 
вбачали власний інтерес: без-
пеку, коли навколо лютувала ві-
йна й панував суцільний хаос, і 
самовизначення в час, коли не-
вдачі українських визвольних 
змагань 1917–1921 років ще не 
стерлися з пам’яті молодого по-
коління.  
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Автор: 
Володимир Ковальчук

Герут-партизани
В лавах Української повстанської армії воювали представники 
різних національних меншин, зокрема найбільш успосліджені  
в роки війни – євреї

У 
документах УПА та по-
встанських спогадах за 
1943–1945 роки про єв-
реїв як учасників по-

встанського руху йдеться не 
раз. Переважно це лікарі-
біженці, колишні в’язні гетто, а 
також ті, що переховувалися в 
лісах від нацистських переслі-
дувань. Чимало з них співпра-
цювало з українськими парти-
занами.

ЛІСОВІ ЦІЛИТЕЛІ 
Повстанська розвідниця Га-
лина Коханська у своїх споми-
нах згадувала, що єврейських 
лікарів із родинами ще в перші 
роки німецько-радянської ві-
йни бандерівці спеціально ви-
крадали з гетто, аби заповнити 
ними майбутні шпиталі УПА. І 
справді, в 1944-му, вже коли 
партизани активно воювали, 
луцький лікар Гріфель, звіль-
нений ними з місцевого гетто, 
щоденно обходив хутори в ра-
йоні свого перебування й нада-
вав допомогу тим, хто її потре-
бував. Після війни він виїхав у 
Польщу, а згодом осів у США.

Понад рік лікував повстан-
ців загону імені Богуна групи 
УПА «Турів» і куреня Олексія 
Громадюка (Голубенка) вар-
шавський хірург Шай Давидо-
вич Варм. За музичний хист у 
підпіллі його прозвали Скри-
палем. На початку серпня 1944-
го під час одного з рейдів еску-
лап відстав від своїх і потрапив 
у радянський полон. За те, що 
виходив понад 200 українських 
повстанців, дістав 20 років ка-
торги. Існує припущення, що за 
клопотанням радянського ра-
діоведучого Лєвітана його 
звільнили з тюрми значно ра-
ніше терміну. Потім він мешкав 
у Луцьку, а згодом так само че-
рез Польщу виїхав за океан.

Медика-єврея, що мав псевдо 
Калина, згадує колишній по-
встанець Петро Панівник. Йому 
закарбувалося в пам’яті, якими 
цікавими препаратами той ряту-

вав стрільців чоти УПА «Степа» 
від корости: із протитанкових 
мін виймав тол, змішував його з 
розтопленим смальцем і цією 
маззю успішно зцілював хворих.
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В УПА ЄВРЕї РЯТУВАЛИСЯ  
ВІД НАЦИСТСьКИХ 
ПЕРЕСЛІДУВАНь І ВОДНОЧАС 
НАДАВАЛИ АКТИВНУ 
ДОПОМОГУ ПОВСТАНСьКОМУ 
РУХОВІ

За даними колишнього ко-
мандира Дрогобицької військо-
вої округи УПА–Захід Івана Бе-
лейовича, у тамтешньому штабі 
працювала вміла лікарка-
єврейка. Цілющими ваннами 
вона врятувала паралізовану 
руку командира Івана Бутков-
ського (Гуцула). У перестрілці 
28 вересня 1944 року сотня «Сі-
романців» УПА-Захід відбила 
від німців єврейських лікаря й 
техніка-дантистку. «Вони радо 
зайнялися санітарними спра-
вами сотні та лікували хворих».

НА ВІйНІ ЯК НА ВІйНІ
Заради справедливості слід за-
значити, що спорадичні 
збройні сутички між упівцями 
та євреями у складі інших пар-
тизанських загонів трапля-
лися не раз. Багато таких інци-
дентів було на території По-
лісся наприкінці 1943 – в пер-
шій половині 1944 року. Втім, 
навіть у цих випадках по-
встанці ніколи не обирали лю-
дей даної національності як 
мішені заздалегідь, як це на-
магаються довести шукачі 
прикладів українського анти-
семітизму в роки Другої світо-
вої. Бандерівці не вступали в 
бої з цивільними євреями, а 
боролися лише з тими, хто пе-
ребував у червоних партиза-
нах, Компартії, працював у ра-
дянських адмінустановах, ор-
ганах держбезпеки.

Так, в урочищі Лопатень, 
що в Ківерцівському районі Во-
линської області, підрозділ 
УПА після битви з більшови-
ками 16 жовтня 1943 року лікві-
дував трьох євреїв, зокрема й 
«ворожу єврейку при радіоапа-
раті». Втім, очевидно, що тут 
ідеться про радянську парти-
занку, а не про мирне насе-
лення.

На початку жовтня 1943-го, 
коли загін імені Колодзінського 
групи УПА «Заграва» атакував 
совєтів у селі Острівці на По-
ліссі (поблизу річки Стир), під 
його гарячу руку потрапили і 
представники цієї національ-
ності, причому аж ніяк не 
мирні цивільні мешканці: «До 
Стиру збилося до 200 комуна-
рів. Вони з диким вереском 
кричали і лаялись бруталь-
ними словами. Кожний хотів 
якнайскоріше дістатися через 
ріку. Багато залишилося в ріці 
Стирі, а зісталися всі тяжчі як, 

наприклад, двох дохторів, ба-
гато жидів і т.д.».

РОЗПАЛЮВАННЯ 
НЕНАВИСТІ
Починаючи від 1944 року, політ-
працівники УПА спеціально на-
вчали повстанців ґречно стави-
тися до мирних євреїв, якщо до-
ведеться мати з ними якусь 
справу. Бесіди на ці теми прохо-
дили в багатьох «низових» під-
розділах, наприклад у підвід-
ділі «Холодноярці-2» куреня 
«Холодноярці» УПА-Захід.

Тим часом радянська 
влада намагалася викорис-
тати хаос у міжетнічних взає-
минах, щоб убити клин між 
двома народами. Співробіт-
ники НКВД виліплювали зі 
славного образу вояка УПА 
безжалісного антисеміта. Нао-
чне тому підтвердження − мі-
фічний лист керівника під-
пілля ОУН(б) в Києві Михайла 
Захаржевського (на момент 
його написання такої органі-
зації вже не існувало) до ко-
мандира УПА Романа Шухе-
вича, який сфабрикували пра-
цівники радянських органів 
держбезпеки орієнтовно взим-
ку-навесні 1945 року. Про 
фаль шування свідчить ци-
тата: «Поєднання революцій-
них сил всього українського 
народу в одностайному, роз-
горнутому, рішучому наступу 
на наших гнобителів мусить 
дати повне визволення з-під 
ненависного московсько-поль-
сько-жидівсько-німець кого 
ярма та створити Українську 
Самостійну Соборну Дер-
жаву!» У жодному організа-
ційному документі ОУН чи 
УПА таких висловлювань про 
євреїв немає. Для повстан-
ських документів за цей пе-
ріод антиєврейські твер-
джен ня на кшталт цього ха-
рактерними не були. Закиди 
на адресу «жидівства», звину-
вачення євреїв у зв’язках із ра-
дянською владою трапля-
ються лише в деяких докумен-
тах ОУН, що з’являлися до 
першої половини 1943-го. Іде-
ологія ОУН від другої поло-
вини того-таки року доко-
рінно змінилася, тож на під-
ставі даних організаційних 
джерел за 1941–1942 роки, де 
містилися згадки про «жидо-
комуну», робити висновки про 
антисемітську спрямованість 

українського повстанського 
руху немає підстав.

Також штучно виплеканим 
у чекістських кабінетах україн-
ським антисемітизмом віє і від 
цього пасажу з уже згадува-
ного документа: «Зараз на 
Україну вертають зі всіх кутів 
СССР жиди на «свою родіну», 
особливо багато їх наїхало до 
Києва. Вони разом з москви-
нами влаштовують тут ви-
гідне, розкішне життя всупе-
реч тяжкому військовому часу. 
Вони посіли керівні хлібні по-
сти, посади, нахабно поводять 
з українцями, смакують ра-
дощі повновладности і розкоші 
життя».

Інші приклади брехливої 
більшовицької пропаганди − 
видання листівок від імені 
українських повстанців: «Обер-
тайте свою зброю проти жидів 
та НКВД, і цим самим приспі-
шите кінець війни», – рекомен-
дували червоноармійцям у 

сфальшованій листівці міфічні 
«Українські Націоналісти Са-
мостійники» в серпні 1944 
року. В іншій схожій, теж за 
серпень 1944-го, – євреї прохо-
дять під подібним збірним по-
няттям, якого в УПА насправді 
не існувало: «жидо-больше ви-
цькі вислужники».

Таким чином, участь євреїв 
в УПА засвідчено багатьма по-
встанськими документами та 
спогадами. Тут вони рятува-
лися від нацистських переслі-
дувань і водночас надавали ак-
тивну допомогу визвольному 
рухові. Їхня доля склалася по-
різному. Чимало євреїв-парти-
занів легалізувалися піс ля по-
вернення радянської влади, а 
окремі воювали пліч-о-пліч з 
українськими побратимами й 
гинули під час облав каральних 
військ НКВД-МГБ. Однак усу-
переч цій співпраці, ненависть 
між двома народами намага-
лися штучно роздувати тоталі-
тарні режими (див. Тиждень 
№ 14/2012).   
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БЕЗ ПРОДОВОЛьЧОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ й СОЦІАЛьНОї 
ПІДТРИМКИ У ПРИНЦИПІ 
НЕМОжЛИВЕ БУЛО ТРИВАЛЕ 
ІСНУВАННЯ УПА

Автор: 
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Пагіря

життя по-повстанськи
Відсутність елементарних побутових умов і системного матеріального 
забезпечення в УПА компенсувала активна допомога населення

П
опри певну романтику, 
участь у лавах УПА 
була надзвичайно важ-
ким, небезпечним і ри-

зикованим досвідом вижи-
вання та боротьби у складних 
спартанських умовах, де бра-
кувало часу й можливостей 
задовольнити особисті по-
треби. «То була страшна армія 
без держави. Ніц не мали – го-
лий, босий», – пригадує ко-
лишній повстанець із Закер-
зоння Дмитро Пурха. Окрім 
цього, на вояків завжди чи-
гали небезпека і смерть, тож 
елементарні потреби відсува-
лися на другий план.

НАРОДНИй КРЕДИТОР
Фундаментом бойової актив-
ності й живучості українського 
повстанського руху служила 
господарська система, базована 
на самоорганізації та самоза-
безпеченні. «Тут треба було все 
здобути: зброю, мундир, продо-
вольство…» – зазначає колиш-
ній учасник УПА з Калущини 
Іван Якимчук. Без неї, як і без 
соціальної підтримки, в прин-
ципі не можливе було тривале 
існування організованої парти-
занської формації.

«Найблагодатнішим» для 
становлення повстанських за-
гонів та розбудови запілля 
(тобто підконтрольних їм тери-
торій) був період німецької оку-
пації, коли існувала більша 
свобода в побутовому й еконо-
мічному плані. На нижчому 
рівні продовольчим і господар-
ським забезпеченням україн-
ських повстанських загонів опі-
кувалися станичні (свого роду 
підпільні старости по селах), 
які наглядали за заготівлею й 
резервуванням харчів, одягу, 
обмундирування, зброї, меди-
каментів, предметів побуту, і 
таємно доправляли їх до по-
встанських становищ.

Найбільш розвинуті госпо-
дарські структури УПА існу-
вали на Волині (впродовж дру-

гої половини 1943 – першої по-
ловини 1944 року), на Закер-
зонні (у 1944–1947-му) та в Кар-
патах (від 1944-го й подекуди до 
1947–1949-го). Після приходу 
радянської влади та репресій 
НКВД-МГБ на основній терито-
рії, охопленій повстанським ру-
хом, було ліквідовано розбудо-
вану в період нацистської оку-
пації систему постачання з ме-
режею станичних у селах і гос-
подарськими складами. Це за-
вдало серйозного удару по еко-
номічному компоненту україн-
ського самостійницького руху і 
спричинило зміну тактики 
останнього. Відбувся перехід до 
дій меншими відділами УПА, а 
водночас – перебудова системи 
господарки.

Головним кредитором ін-
сургентів було місцеве насе-
лення, яке активно підтриму-
вало український національно-
визвольний рух, вбачаючи в 
УПА захисника від насильства 
окупантів і пов’язуючи з нею 
реалізацію своїх мрій про від-

родження незалежної Україн-
ської держави.

Здебільшого люди добро-
вільно допомагали повстанцям 
їжею, одягом, взуттям, медика-
ментами, прихистком тощо. 
«Хлопцям із лісу» зазвичай су-
воро заборонялося щось вима-
гати від селян під час кварти-
рування. «Підходили госпо-
дарчі до дядька і кажуть, що от 
так і так, треба допомогти. Тоді 
чоловік п’ять збиралось і да-
вало кабанчика для УПА. Це 
було абсолютно добровільно, 
тоді ніхто силою в УПА не брав. 
Нам люди все давали. Бо кожен 
знав, що як буде Україна, то 

люди матимуть усе», – розпові-
дає колишній повстанець із Во-
лині Володимир Доманський. 
«Давали все, і смажене, й пе-
чене, й тістечка, і хліб і т. ін. А 
дівчата плели рукавички, 
шкарпетки, хустинки з напи-
сами «Від Галі», «Дорогим по-
встанцям», «Дорогим друзям», 
«Борцям за Україну»», – прига-
дував Петро Касінчук із Терно-
пільщини.

Хоча документи підтвер-
джують видачу командирами 
та співробітниками господар-
ських відділів загонів УПА спе-
ціальних списків («запотребу-
вань»), у яких чітко фіксували 
рівень матеріальних запитів 
«хлопців із лісу», що накладало 
певні зобов’язання на селян. 
Однак для переважної частини 
українського населення забез-
печення «своїх» було приємні-
шим тягарем, ніж постачання 
окупантів. Тим більше що в за-
гонах воювали місцеві юнаки. 
Часом рідні безпосередньо 
приходили в ліс, щоб принести 
харчі для повстанців. Та з на-
ближенням ворога такого роду 
контакти ставали вкрай небез-
печними і їх суворо заборо-
няли. Під час рейдів на неві-
домі терени, як-от на Правобе-
режжя, де не існувало розгалу-
женої мережі підпілля й госпо-
дарчих, повстанці самі захо-
дили до селян і просили їсти.

ТРОФЕйНІ ЗАПАСИ
Окрім внутрішніх ресурсів, що 
іноді були недоступні під час 
важких і тривалих рейдів, про-
довольчі та військові запаси 
УПА поповнювалися за раху-
нок бойових трофеїв. Зокрема, 
у німців та їхніх союзників від-
бирали (перед цим реквізо-
вану в селян) худобу та еше-
лони із продовольством, а та-
кож зброю, обмундирування, 
техніку, медикаменти тощо. 
Для прикладу, вояк куреня 
«Рена» (командир – Василь 
Мізерний) на Закерзонні Єв-
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ПОВСТАН-
СЬКИЙ ОБІД.  
У повоєнний 
час основний 
раціон вояків 
УПА складався 
з сухого пайка 

стахій Добровольський зазна-
чає, що переважно його сотня 
(«Ластівки») харчувалася само-
стійно, зокрема відбираючи 
влітку-восени 1944-го у німець-
ких військ, що відступали, ху-
добу й заготовляючи м’ясо та 
сало в діжки. «То була залізна 
порція на випадок, якби людей 
виселили в Польщу й ми лиши-
лись без них. Ми тоді корми-
лись би тим запасом». Часто ві-
дібрану худобу та продоволь-
ство роздавали поміж селя-
нами.

У радянський період сотні 
здійснювали напади на кол-
госпи, радгоспи, господарські 
склади, магазини сільпо й та-
ким чином поповнювали свої 
продовольчі та матеріальні за-
паси.

Зазвичай вояки УПА харчу-
валися сухим пайком. Іноді, пе-
реважно в селах, мали змогу 
споживати гарячі страви. За 
німців при великих повстан-
ських з’єднаннях і загонах були 
польові кухні й штати кухарів, 
а в менших відділах для ва-
ріння їжі послуговувалися 
трофейними казанками. Од-
нак після приходу радянської 
влади ця «розкіш» дуже 

швидко зникла. В умовах тяж-
ких боїв і переслідувань із 
боку каральних військ по-
встанцям доводилося часто го-
лодувати, не маючи подеколи 
впродовж кількох тижнів чим 
поживитися.

ПОВСТАНСьКА 
ГОСПОДАРКА
Господарськими базами народ-
них месників впродовж кількох 
місяців 1943 року виступали 
«повстанські республіки» на 
Волині (Колківська, Креме-
нецька, Антоновецька, «Січ»), 
які включали в себе кількаде-
сят сіл, контрольованих коман-
дуванням УПА. Тут були обла-
штовані казарми для вояків, 
медпункти, лазарети, лазні, 
м’ясокомбінати, хлібопекарні, 
тартаки, млини та майстерні: 
кравецькі, взуттєві, шкіряні, з 
ремонту зброї тощо. Участь міс-
цевого населення в допомозі 
повстанцям бачилася в цих ре-
гіонах доволі значною. «Там 
майже не було таких, щоб не 
працювали в УПА. Моя сестра 
два роки працювала, моя бабця 
працювала, лікувала. Там не 
було такого, що не надавав би 
допомоги повстанській армії… І 

в нас під час німецької влади 
німці до нас не заходили, не по-
являлися. Висіли українські 
прапори і Тризуб. Всьо було 
українське, і влада була україн-
ська», – пригадує працівник 
швейної майстерні при штабі 
УПА-Південь Дмитро Супін-
ський («Малий»).

Обмундирування частіше 
було теж трофейне. Зокрема, в 
період німецької окупації по-
встанці використовували уні-
форму Вермахту й поліції, угор-
ської та польської армій, ЧА, пе-
реробляючи її окремі елементи 
на національний лад. Чимало 
ходило в цивільному. 1943-го в 
запіллі організували виготов-
лення власних одностроїв. Їх 
шили для бійців по хатах жінки 
та дівчата, а в «повстанських 
республіках» були створені спе-
ціальні майстерні, де, крім того, 
заготовляли взуття й білі мас-
кувальні халати.

ЧИСТЕ й ОХАйНЕ ВІйСьКО
Іншою важливою складовою 
повсякдення були гігієна та ме-
дичне забезпечення. Відірвані 
від хатнього вогнища, по-
встанці мусили задовольняти 
свої щоденні гігієнічні потреби 

№ 41 (258) 12 – 18.10.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|41

пРАвДА пРО упА|СПЕЦіАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

№ 41 (258) 12 – 18.10.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|41



у вкрай складних умовах – пе-
ребуваючи в лісових хащах, на 
болотах, річках тощо. Під час 
перманентних боїв і передисло-
кацій на це просто не було часу.

У теплий період «лісові 
хлопці» зазвичай купалися в 
річках і потічках. За німецької 
окупації подеколи відвідували 
сільські лазні, милися біля 
криниць. Однак під час антико-
муністичної боротьби такі на-
годи траплялися рідко. Бруд-
ний одяг переважно прали самі 
у водоймах, інколи давали жін-
кам у селах, а також медчасти-
нам при відділах.

Хоча були окремі випадки 
наявності перукарів у сотнях і 
загонах (зайве й казати про 
«повстанські республіки»), од-
нак найчастіше бійці підстри-
гали один одного й голилися 
самотужки. «З бородами не хо-
див ніхто. Військо було чисте й 
охайне», – пригадує Євстахій 
Добровольський.

Медичну допомогу у відді-
лах надавали санітари (пере-
важно працівниці Українського 
Червоного Хреста (УЧХ)), лі-
карі та фельдшери (великий 
відсоток серед яких становили 
євреї). Тяжко поранених ліку-
вали в підпільних шпиталях. 
Збором медикаментів, бинтів 
та зілля, виготовленням спирту 
займалися як станичні, так і 
спеціальні «зелені» сотні УПА, 
як-то, зокрема, в «Колківській 
республіці» на Волині. Водно-
час у складних умовах збройної 
боротьби часто доводилося са-
мостійно засвоювати курси 
першої медичної допомоги й 
«кожен вояк ставав санітаром».

ЛІСОВЕ ДОЗВІЛЛЯ
У проміжках між боями по-
встанці провадили тактичні 
навчання й різного роду ви-
школи, чистили одяг та зброю. 
Розпорядок дня був чітко 
спланований: підйом, мо-
литва, зарядка, вмивання, сні-
данок, військові заняття тощо. 
Тяжкі регулярні бої та нічні 
рейди практично не зали-
шали повстанцям часу на до-
звілля, особливо не вистачало 
його на сон та відпочинок в 
умовах більшовицьких пере-
слідувань по війні. Природ-
ним рефлексом такого стану 
речей стали випадки, коли по-
встанці спали під час перехо-
дів просто крокуючи.

Способом проведення до-
звілля можна назвати співання 
пісень на постої, під час маршів і 
рейдів. Для спокійніших часів у 
окремих загонах були музичні 
інструменти й навіть існували 
цілі хори та духові оркестри. У 
час, вільний від боїв, рейдів та 
навчань, повстанці читали 
пресу й листівки, зрідка ху-
дожні та історичні книжки, за-
ймалися спортом. Часом грали 
в карти, шахи, шашки чи слу-
хали тихцем радіопередачі. У 
«повстанських республіках» іс-
нували навіть спеціальні драм-
гуртки, що показували вистави 
для селян та партизанів, по-
жвавлюючи національне життя.

Відпустки бійцям зазвичай 
не давали, побоюючись ви-
криття з боку окупаційної 

влади й доносу агентів. Відлу-
чення із загону за дозволом ко-
мандира були частішими й до-
вшими за німецької окупації. 
Однак в умовах радянської 
влади ходіння поміж цивіль-
них людей стало доволі небез-
печним.

Вояки УПА, на відміну від 
учасників підпілля, практично 
не знали, що таке криївка. 

Тільки в умовах антикомуніс-
тичної боротьби, коли на пере-
дній план висунулася «бун-
керна війна», а великі загони 
УПА були згорнуті й переведені 
на підпільно-партизанські за-
сади діяльності, повстанці де-
не-де мусили рятуватися від пе-
реслідувань у схронах, зокрема 
в зимовий період. Однак прак-
тично найдовше з учасників 
визвольного руху вони не знали 
плісняви й вогкості підпіль-
ного простору. «Моєю криївкою 
був ліс», – стверджує Євстахій 
Добровольський.

Окрема тема – стосунки із 
представницями прекрасної 
статі. «Як прийшла була яка 
зв’язкова, а сотня стояла, то всі 
аж язики вивалювали на тих 
дівчат», – пригадував вояк 
сот ні «Чорноморця», що діяла 
на Львівщині, Петро Гринчи-
шин («Клен»). Однак сферу осо-
бистого життя намагалося ре-
гулювати командування, на-
кладаючи суворі заборони на 
статеві зв’язки (з огляду на по-
ширення у воєнний час вене-
ричних хвороб) із покаранням 
за порушення аж до смертної 
кари. 

Водночас карали будь-які 
прояви насильства над жін-
ками: «В нас був наказ, щоб не 
дай Бог когось образити з ді-
вчат. Була велика дисципліна в 
цій справі. Не було випивок, 
п’янок. І дуже ввічливо поводи-
лись із жінками. То дуже була 
велика шана до жінок», – при-
гадує повстанець із Волині Пе-
тро Мартинюк.

При загонах часто функціо-
нували військові капелани як 
греко-католицького, так і пра-
вославного віросповідань (по-
деколи обидва водночас), які 
проводили головні обрядові 
відправи на свята (Різдво, Ве-
ликдень, Трійцю, Покрову 
тощо) та в будні: благослов-
ляли на бій, проводили вра-
нішню та вечірню молитву, по-
минали загиблих.

Методи покарання повстан-
ців за порушення дисципліни 
варіювалися від морального 
виховання, карної стійки, по-
биття буками (шомполами) й 
носіння ваги на плечах за 
дрібні порушення до смертної 
кари за тяжкі злочини (до них 
насамперед належали зрада, 
дезертирство та… вживання го-
рілки). 

У РОКИ ВІйНИ УПІВЦІ,  
НА ВІДМІНУ ВІД УЧАСНИКІВ 
ПІДПІЛЛЯ, ПРАКТИЧНО  
НЕ ЗНАЛИ, ЩО ТАКЕ КРИїВКА
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В
ійна – не жіноча справа. 
Однак в УПА опинилося 
чимало представниць пре-
красної статі. Причини їх-

нього рішення часто були дале-
кими від суто патріотичних чи 
романтичних. Зазвичай це за-
плутаний клубок обставин, 
який спонукав дівчат вступати 
до «лісової армії», щоб уникнути 
арештів, переслідувань і мати 
хоча б якісь шанси на вижи-
вання в умовах натиску репре-
сивних машин тоталітарних ре-
жимів. Інколи їм доводилося 
йти вслід за своїми рідними чи 
коханими і, щоб не стати легкою 
здобиччю ворога, зносити всі тя-
гарі повстанського побуту.

РЯТІВНИЦІ жИТТЯ 
За зразком регулярних армій 
УПА вибудувала свою струк-
туру, інфраструктуру (запілля) 
та допоміжні служби. І, як і 
будь-яка армія, вимагала знач-
них людських та матеріальних 
витрат. У повстанській пропа-
ганді того часу жінок поділяли 
на дві групи: активні учасниці 
визвольної боротьби та її при-
хильниці. Перша й друга катего-

рії мали нести на своїх плечах 
тягар війни й водночас бути опо-
рою чоловікові-повстанцю. 

До активних учасниць зара-
ховували жінок, які були задіяні 
в інфраструктурі УПА – і безпо-
середньо в бойових одиницях, 
найчастіше чотах, і в санітарній 
службі, розвідці, референтурі 
пропаганди, виконували функ-
ції зв’язкових. До прихильниць 
– жінок, які займалися госпо-
дарськими справами: постачали 
харчі, забезпечували необхід-
ним одягом, дбали про доставку 
медикаментів. 

Жінки в УПА виконували як 
традиційно жіночі мирні функ-
ції: лікарі, медсестри, санітарки, 
напівмирні: друкарки, пропа-
гандистки, зв’язкові, так і суто 
воєнні: розвідниці, учасниці від-
ділів Української повстанської 
армії, інколи й командири роїв, 
чот чи навіть сотень. Та най-
більша кількість представниць 
прекрасної статі була задіяна 
саме в медичній службі УПА, 
яка максимально відповідала 
жіночій ролі на війні.

Не варто применшувати за-
слуги санітарок, які, ризикуючи 

життям, допомагали пораненим. 
Їхня робота ускладнювалася ще 
й тим, що відділи та з’єднання 
УПА часто рейдували, тож дово-
дилося миритися з погано обла-
штованим лісовим побутом, бра-
ком медикаментів, недостатньо 
кваліфікованим персоналом. 

В умовах підпільної бо-
ротьби медичні сестри нерідко 
розділяли долю своїх підопіч-
них: у разі потреби брали до рук 
зброю, ставали до бою, гинули, 
потрапляючи в оточення. Зазви-
чай такий бій тривав до передос-
таннього набою, останній зали-
шали собі. На початку січня 1947 
року в районі гори Хрещата, що 
на Лемківщині, коли підпільний 
шпиталь УПА оточили війська 
МГБ, поранені разом з усім мед-
персоналом чинили відчайдуш-
ний опір, поки вистачало набоїв, 
а коли їх не стало, застрелилися. 
Серед 17 полеглих було також 
двоє медсестер: Пчілка і Калина.

КРОВОНОСНІ СУДИНИ УПА 
Освічені й талановиті жінки за-
лучалися до роботи в референ-
турі пропаганди, займалися ре-
дагуванням і виданням підпіль-

 
Мирні, напівмирні та воєнні ролі жінок в УПА 

Відважні
Автор: 

Леся Онишко
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РЕПРЕСОВАНІ 
ЗА ОПІР

За допомогу під-
піллю ОУН і УПА 

польська, німецька 
та радянська влада 
арештувала і засу-
дила тисячі украї-

нок, зламавши 
їхню долю раз і на-
завжди. Внесок жі-
ноцтва у справу ви-
звольної боротьби 
був вагомим і, на 

жаль, досі малові-
домим. Біографіч-
ний довідник ре-

пресованих жінок – 
прихильниць та 
учасниць ОУН і 

УПА, упорядкова-
ний Надією Му-
дрою, становить 
кілька тисяч пріз-
вищ, і це ще непо-

вні дані

РІЗНОМАНІТНІСТь «РОЛЕй»  
В УПА НЕ ОБТЯжУВАЛА 
жІНОК, ВОНИ СПРИйМАЛИ 
ПОКЛАДЕНІ НА НИХ 
ОБОВ’ЯЗКИ ЯК СВОЄРІДНИй 
ВНЕСОК У ВИЗВОЛьНУ СПРАВУ

ної преси та літератури. Примі-
ром, дописувачкою головного 
журналу УПА «Повстанець» від 
1945 року була Богдана Світлик 
(Литвинко), яка друкувала свої 
твори під літературним псевдо-
німом Марія Дмитренко. За її 
авторства вийшли збірка новел 
«На смерть, не на життя», опові-
дання «Учителька», «Михай-
лик». Її життя трагічно обірва-
лося на 30-му році життя під час 
сутички з підрозділом МГБ 29 
грудня 1948 року. За наполег-
ливу працю письменниця була 
відзначена Бронзовим Хрестом 
Заслуги УПА.

У референтурі пропаганди 
жінки виконували не лише 
творчі, а й технічні роботи. 
Вони часто працювали друкар-
ками (машиністками) у спеці-
ально обладнаних підпільних 
типографіях із друкарськими 
верстатами та різографами (ци-
клостилями). Жінки з філоло-
гічною освітою виконували 
функції коректорів і редакторів, 
готували інформаційні матері-
али. Часто їм доводилося пра-
цювати в підпільних друкарнях, 
які містилися під землею, що 
було нелегкою справою. Брак 
кисню й світла спричиняли по-
стійне відчуття втоми, запамо-
рочення. Від кіптявої нафтової 
лампи пекли очі й боліла го-
лова. А ці дівчата ще й стара-
лися швидко і точно виконувати 
свою роботу. 

Зв’язкові також можуть слу-
гувати прикладом напівмирних 
жіночих ролей у підпіллі. Вони 
виконували важливу функцію в 
налагоджені контактів між роз-
різненими загонами УПА: пере-
носили листи («грипси»), усні 
повідомлення, пропагандист-
ські матеріали, долаючи пішки 
величезні відстані. Були своє-
рідними «кровоносними суди-
нами» всього повстанського 
руху, забезпечуючи швидке цир-
кулювання інформації в його се-
редовищі. При головному ко-
мандирові УПА Романові Шухе-
вичу була зорганізована група 
жінок-зв’язкових. До вересня 
1947 року їх очолювала Кате-
рина Зарицька (Монета). Сюди 
також входили Галина Дидик 
(Анна), Одарка Гусяк (Нуся 
Чорна), згодом Ольга Ільків 
(Роксоляна). Окрім завдань із 
забезпечення зв’язку між керів-
ними осередками повстанського 
руху та підпілля вони стежили 

за виконанням доручень коман-
дира, контролювали надхо-
дження таємної пошти, органі-
зовували місця постою – «хати», 
добували необхідні для підпіль-
ної праці речі. 

ПЛІЧ-О-ПЛІЧ ІЗ 
ЧОЛОВІКАМИ 
Важливою ділянкою повстан-
ської роботи представниць пре-
красної статі була розвіду-
вальна. Розвідниці мали більше 
можливостей вести спостере-
ження за діями ворога в населе-
них пунктах. «Ти, мовляв, 
жінка, тобі ходити по селу спо-
ручніше», – казали в таких ви-
падках. І це часто використову-
вали командири загонів. Зо-
крема, керівник розвідувальної 
групи УПА-Захід Сергій навесні 
1944 року в Рогатинському ра-
йоні Станіславської області ор-
ганізував спеціальні курси для 
повстанських розвідниць.   

Разом із бойовими відділами 
жінки здійснювали кількамі-
сячні рейди. Переодягнені в се-
лянок, вони могли відносно 
вільно ходити в окупованих во-
рогом населених пунктах і здо-
бувати відомості про ворожі 
сили та їхні подальші дії. Під час 
облав жінки були чи не єди-
ними постачальниками необхід-
ної інформації. 

Дуже часто представниці 
прекрасної статі в загонах УПА 
виконували кілька функцій од-
ночасно. Вони були і санітар-
ками, і зв’язковими, і розвідни-
цями, і нерідко брали участь у 
бойових діях. Яскраве підтвер-
дження цього – приклад Ми-
рослави Гресько (Уляни), мед-
сестри сотні Різуна. Протягом 
тривалого часу жінка опікува-
лася хворими, витягувала з бою 
поранених, облаштовувала для 
них підпільні лікарні («шпита-
лики»). Влітку 1945-го поблизу 
містечка Комарно, що на Львів-
щині, коли сотня УПА зав’язала 
бій із військами НКВД і коман-
дира було поранено, вона на-
дала йому першу медичну до-
помогу і вивела за собою бійців 
через ліс. За мужність і без-
страшність у бою Уляну нагоро-
дили Срібним Хрестом Бойової 
Заслуги 2-го ступеня. 

Ілюстрацією воєнної ролі 
жінок у відділах УПА є також іс-
торія Ольги Горошко. Після 
смерті чоловіка-командира 
Ольга очолила відділ повстан-

ців. Вона ретельно вивчила ме-
тоди ворога і розробила свою 
тактику боротьби. На чолі від-
ділу вступила в бій із невеликим 
радянським підрозділом та ото-
чила його з двох боків. І серед 
хлопців ніхто навіть не сумні-
вався в її компетентності.

Уважне вивчення спогадів 
жінок, які перебували в лавах 
УПА, наштовхує на думку, що 
окрім суто «професійних» 
жінки виконували й допоміжні 
функції: прибирання, приготу-
вання їжі, прання білизни тощо. 
Організація магазинування 
продуктів, пекарень, швалень, 
пралень, місць постою в населе-
них пунктах – робота, яка нара-
жала виконавиць і їхні сім’ї на 
арешти, ув’язнення, виселення. 
Без їхньої підтримки повстан-
ська армія не змогла б так довго 
чинити опір радянському режи-
мові в повоєнні роки. 

Різноманітність «ролей» не 
обтяжувала жінок. Навпаки, 
вони були раді прислужитися, 
сприймаючи покладені на них 
додаткові обов’язки як своєрід-
ний внесок у загальну справу й 
вияв найвищої довіри. Галина 

Дидик, наприклад, наважи-
лася організувати хворому го-
ловнокомандувачеві УПА ліку-
вання в одеському санаторії 
«Лермонтовський» на березі 
Чорного моря. З фіктивними 
документами в кишенях їм 
двічі – влітку 1948-го та 1949-го 
– вдалося пройти оздоровчий 
курс процедур, фактично пере-
буваючи у ворожому оточенні 
(див. Тиждень, № 9/2008).  

Часто-густо тісне спілку-
вання командирів і жінок-
підлеглих ставало поштовхом до 
романтичних стосунків, які пе-
реростали в глибокі почуття. 
Попри постійну небезпеку, при-
марне майбутнє, народжувалося 
щире конання, особливо тра-
гічне в умовах війни. Але тим і 
сильні життєствердні сили, бо 
навіть під кулями люди любили 
й мріяли про щастя. 
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Лісова муза
В умовах визвольної боротьби учасники  
УПА не тільки закохувалися та брали шлюби, а й народжували 
дітей, хоча не мали родинного щастя

ПЕРШІ ХЛОПЦІ НА СЕЛІ
Найчастіше взаємні симпатії 
виникали між повстанцями та 
дівчатами, що надавали допо-
могу «лісовій армії». Насампе-
ред ішлося про тих, хто брав до 
себе на квартирування вояків 
УПА. Нерідко дорослі доньки 
господарів закохувались у по-
встанців, які жили в їхній гос-
поді, зароджувалися серйозні 
романи. Такі почуття ще тіс-

ніше пов’язували учасників ви-
звольного руху з населенням: 
дівчата, закохані в «хлопців із 
лісу», з усіх сил намагалися по-
ліпшити їхній побут, викону-
вали різноманітні дрібні дору-
чення з доставки пошти, заку-
півлі речей, харчів тощо. 

Зрештою, хлопці-повстанці 
в цей час мали високий соці-
альний статус як в очах насе-
лення загалом, так і серед юних 
представниць прекрасної статті 
зокрема. Тільки подумати: мо-
лоді, вродливі, здебільшого до-
бре й охайно вдягнені, точні й 
пунктуальні, відповідальні, 
ввічливі та ще й сміливі патрі-
оти, борці за відновлення Укра-
їнської держави. Весь цей «па-
кет позитивних рис» неабияк 
піднімав авторитет учасників 
повстанського руху в очах насе-
лення, а дівчат змушував мрі-
яти саме про таких обранців, 
усіляко допомагати їм у їхній 
діяльності. 

ШЛЮБИ ЗАШИФРОВАНІ 
Оскільки німецька, а згодом 
радянська влада суворо карала 
всіх, хто надавав допомогу 
УПА, то легальне одруження 
дівчини з повстанцем в умовах 
збройної боротьби було не-
можливим. Саме тому інсур-
генти, що хотіли одружитися, 
вигадували таку форму сімей-
ного поєднання, коли про 
нього знали лише вони самі та 
близькі родичі. Документом, 
який засвідчував шлюб, була 
зашифрована посвідка (аналог 
сучасного свідоцтва про одру-
ження). У ньому весь текст, зо-
крема дата і місце весілля, ім’я 
священика й прізвища моло-
дих, фіксувався не літератур-
ною мовою, а підпільним шиф-
ром. Тому навіть якщо він по-
трапляв до рук ворога, то 
останній міг не здогадатися, 
про що в ньому йшлося.  

П
опри важкі й украй не-
сприятливі умови для 
налагодження та під-
тримання особистого 

життя в період активної зброй-
ної боротьби, учасники україн-
ського повстанського руху обох 
статей намагалися не марну-
вати можливостей і часу, пода-
рованих долею, для пошуку ко-
хання, одруження та навіть на-
родження дітей.   

Автор: 
Іван 

Трохименко 
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У ВОГОНЬ 
І ВОДУ. 
Керівник 
Долинського 
надрайонного 
проводу 
ОУН Ярослав 
Зборик (Арсен) 
із дружиною 
Лесею

Керівництво визвольного 
руху, суворо дотримуючись за-
ходів конспірації, здебільшого 
не могло мати родини легально, 
тим більше заборонялося це ро-
бити рядовим повстанцям. Тому 
чимало дружин провідників 
ОУН і командирів УПА йшли з 
ними в підпілля, допомагаючи 
в роботі та поділяючи всі труд-
нощі нелегального життя. Ба-
гато з них там і загинуло разом 
зі своїми чоловіками. Достатньо 
навести кілька прикладів. 

 
РАЗОМ Аж ДО СМЕРТІ 
Командувач УПА-Захід і керів-
ник Карпатського крайового 
проводу ОУН у 1945–1949 роках 
Василь Сидор (Шелест) перехо-
вувався від чекістів у важкодос-
тупних карпатських районах 
Станіславщини. З ним перебу-
вали кілька охоронців, а також 
дружина Надія Романів 
(Тирса), активна учасниця 
ОУН, яка в 1941–1942-му брала 
активну участь у діяльності 
підпілля в Києві. Укриваючись 
разом із чоловіком, вона вико-
нувала господарську й технічну 
роботу: друкувала тексти, ви-
читувала документи, прово-
дила навчання бойовиків тощо. 
Разом подружжя й загинуло 14 
квітня 1949-го під час облави 
чекістів на криївку командира. 

Один з організаторів УПА, 
керівник Української народної 
самооборони та УПА-Захід у 
1944 році Олександр Луцький 
був одружений з Уляною 
(Юлією) Плісак. До знайомства 
та кохання їх багато в чому при-
вела спільна життєва доля. 
Обоє у міжвоєнний період були 
заарештовані та засуджені 
польською владою до тривалого 
терміну ув’язнення за націона-
лістичну діяльність, разом си-
діли в тюрмі. Згодом жінку 
брали під варту ще й німці. Три-
валий період після одруження 
Олександр та Уляна перебували 
в підпіллі, причому часом довго 
не бачили одне одного: він орга-
нізовував УПА на Галичині, 
вона була з двома дітьми на Во-
лині й брала участь у роботі міс-
цевого підпілля. 

У лютому 1945-го їх зааре-
штували на Калущині праців-
ники НКГБ. Луцький з півроку 
дурив голови слідчим, назвав-
шись Боднарем, і лише згодом 
розповів про своє справжнє 
становище у повстанському 

русі. У 1946-му його розстрі-
ляли за рішенням військового 
трибуналу, а його дружину за-
судили до 10 років ув’язнення. 
Її подальша доля невідома. 

РОДИННІ ДИЛЕМИ
Після повернення радянської 
влади в Україну головний ко-
мандир УПА Роман Шухевич 
(Тур) остерігався, що окрім 
нього репресій можуть зазнати 
його дружина Наталя Шухевич-
Березинська та неповнолітні 
діти Юрій і Марія. Тому наполіг 
на розлученні з метою збере-
ження членів сім’ї, які залиши-
лися проживати легально. Але 
це їх не врятувало. Його дітей у 
матері забрали чекісти й пере-
дали на виховання в дитбу-
динки. Наталю заарештували. 
З її допомогою органи спробу-
вали розшукати чоловіка, а 
коли це не вдалося, засудили до 
10 років таборів. За всіма чле-
нами сім’ї Шухевичів було вста-
новлено пильний нагляд. 

Не всі близькі соратники го-
ловного командира розуміли 
його поведінку: навіщо жертву-
вати особистим щастям заради 
політичної боротьби? Поміж 
людьми ходили чутки, що коли 
хтось із наближених запитав 
Шухевича: «Як ти можеш пере-
бувати в підпіллі, коли твою 
родину – дружину і дітей – ре-
пресують? Може, варто припи-
нити боротьбу?», то він відпо-
вів: «Для мене немає нічого 
важливішого за Україну, ми бо-
ремося за її незалежність і не 
зупинимося на цьому шляху». 

Доля рідних головного ко-
мандира склалася трагічно для 
кожного по-своєму. Сам Роман 
Шухевич загинув 5 березня 
1950-го в селі Білогорща непо-
далік Львова під час чекістської 
операції з його захоплення. На-
таля Шухевич-Березинська від-
була ув’язнення в таборах, ви-
йшла на волю, розшукала і по-
вернула своїх дітей (померла у 
Львові 2002 року). Син Юрій 
втік із дитячого будинку, потім 
був заарештований і засудже-
ний, у сумі відсидів у радян-
ських таборах понад 30 років. 

«ЩАСЛИВІ ПОДРУжНІ 
ПРИГОДИ»
Василь Галаса (Орлан) у 1944–
1947-му був заступником керів-
ника крайового проводу ОУН на 
Закерзонні. Там він познайо-

мився й одружився з підпільни-
цею Марією Савчин (Марічкою), 
яка стала його надійною поміч-
ницею на всі роки участі у ви-
звольній боротьбі. Певний час 
вона перебувала з ним у бункері, 
також була утримувачкою кон-
спіративної квартири у місті 
Єленя Гура (Польща). У 1946-му 
в них народився син Зенон. Ва-
силь намагався легалізувати 
дружину із сином і дати їм мож-
ливість жити спокійно. Але не 
судилося: у квітні 1947-го їх за-

тримали в Кракові працівники 
органів польської держбезпеки. 
Марію, звісно, невдовзі впізнали, 
та незабаром вона змогла утекти 
з-під охорони поляків. Ціною 
втечі став син, який залишився 
на місці затримання. Значно піз-

ХЛОПЦІ-ПОВСТАНЦІ МАЛИ 
ВИСОКИй СОЦІАЛьНИй 
СТАТУС ЯК В ОЧАХ НАСЕЛЕННЯ 
ЗАГАЛОМ, ТАК І СЕРЕД ДІВЧАТ 
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ніше стало відомо, що він був пе-
реданий у дитбудинок, а потім 
його усиновив і виховав один із 
бездітних керівників польських 
органів держбезпеки. 

У 1947 році Василь Галаса за 
розпорядженням Романа Шухе-
вича перекинутий із Закерзоння 
на Волинь для керівництва кра-
йовим проводом ОУН на 
північно-західних українських 
землях, де він перебував до 1953-
го. Певний час його дружина 
проживала легально з докумен-
тами переселенки із Польщі, у 
1948-му народила другого сина 
Петра, а на початку 1949-го була 
затримана органами у Львові. Їй 
дали завдання вивести чоловіка 
з підпілля із повинною і відпус-
тили до нього. Марія Савчин 
знайшла чоловіка на Рівнен-
щині, розповіла йому про затри-
мання й залишилася при ньому. 
Протягом 1949–1953 років вони 
не раз перебували на крок від за-
гибелі: якось їхній бункер ледь 
не виявили чекісти, іншого разу 
ледь не загинули в перестрілці 
під час переходу річки Горинь. 

У 1953-му подружжя виру-
шило для продовження визволь-
ної боротьби на Поділля, де, як 
здавалося, умови роботи були 
значно легшими. Однак то була 
помилка, адже їх буквально «ви-
манили» на цю територію че-
кісти. 11 липня 1953 року Василь 
Галаса і Марія Савчин потра-
пили в пастку МГБ і були 
ув’язнені в київській тюрмі. Тут 
їх намагалися схилити до співп-
раці в пошуку живих підпільни-
ків в Україні та боротьби із за-
кордонними центрами ОУН. 

Після тривалих розмов Марія 
Савчин погодилася вирушити на 
Захід, щоб виконати спеціальне 
доручення КГБ щодо дезінфор-
мації і дезорганізації українських 
закордонних структур. Заручни-
ками в Україні лишалися її чоло-
вік та молодший син Петро. Опи-
нившись у Берліні, жінка пішла в 
американське посольство і розпо-
віла про свою місію, після чого 
була переправлена до США, де й 
стала жити. Її чоловіка 1957-го за-
судили до 10 років ув’язнення, 
але за амністією звільнили 1960-
го. Згодом обоє вони вдруге одру-
жилися: він – в УРСР, вона – в 
США. Зустрітись їм судилося 
лише після розпаду СРСР у 1991-
му. 

Василь Кук перебував у під-
піллі ОУН від початку 1930-х. За 

визвольну боротьбу не раз був 
переслідуваний польською, ні-
мецькою та радянською владою. 
У 1942–1943 роках, перебуваючи 
на посаді керівника Південного 
крайового проводу ОУН із цен-
тром у Дніпропетровську, позна-
йомився зі студенткою Дніпро-
петровського інституту Уляною 
Крюченко. Дівчина спочатку на-
давала підпіллю різноманітну 
допомогу, а згодом і сама стала 
членом ОУН, працювала з юна-
цтвом. У 1944-му одружилася з 
Василем Куком і виїхала з ним 
на Волинь – головний ареал ба-
зування загонів Української по-
встанської армії. Тут виконувала 
різну допоміжну роботу, згодом 
її легалізували за фіктивними 
документами, за якими вона 

проживала в селах Галичини, 
час від часу зустрічаючись із чо-
ловіком. Однак ці зустрічі не 
були частими, бо Василь Кук, 
обіймаючи високі посади в по-
встанському русі та підпіллі, су-
воро дотримувався засад конспі-
рації. У 1946-му в них народився 
син Юрій. 

Влітку 1949-го Уляну Крю-
ченко затримали працівники 
НКВД і спробували умовити до-
помогти їм вивести з повинною її 
чоловіка. Після місяця ув’яз-
нен ня їй вдалося втекти з по-
лону і розшукати Василя. Що-
правда, син Юрій залишився в 
руках чекістів, які віддали його 
на виховання в дитбудинок. 

Василь Кук вирішив, що вона 
має залишитися з ним у під-
піллі, де подружжя перебувало 
до 1954-го. Після загибелі Ро-
мана Шухевича з літа 1950-го 
Кук став останнім керівником 
проводу ОУН і командиром УПА 
в Україні. Однак, попри винятко-
вий конспіраторський хист, йому 
та його дружині не вдалося 
уникнути арешту КГБ – їх затри-
мали 23 травня 1954 року на 
Львівщині. 

Після виходу з ув’язнення Ва-
силь та Уляна проживали в Києві, 
органи знайшли можливість ви-
ділити їм квартиру та повернути з 
дитбудинку Юрія. Однак у по-
дальшому родина ще не раз за-
знавала утисків радянської вла ди, 
особливо в часи Щербицького і 
Федорчука: Василя Кука звіль-
няли з роботи, йому і його синові 
не давали змоги захистити дисер-
тацію. Життєві потрясіння при-
звели до ранньої смерті Уляни 
Крюченко 1972-го. Василь дожив 
до відновлення незалежності 
України, брав активну участь у 
громадсько-політичному жит ті 
України і помер у 2007-му. 

ЧИМАЛО ДРУжИН 
КОМАНДИРІВ УПА йШЛИ  
З НИМИ В ПІДПІЛЛЯ, 
ДОПОМАГАЮЧИ У РОБОТІ ТА 
РОЗДІЛЯЮЧИ ВСІ ТРУДНОЩІ 
НЕЛЕГАЛьНОГО жИТТЯ

НЕщАСЛИВІ 
БАТЬКИ. 
Василь Галаса 
та Марія 
Савчин із 
первістком 
Зеноном, 
який невдовзі 
потрапив у 
сім’ю одного 
з керівників 
польських 
органів 
держбезпеки
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14–19 жовтня
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):
16 жовтня, 18:30 – презентація книжки історика Віталія Михайловського 
«Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій половині XIV – 70-х рр. 
XVII століття» (видавництво «Темпора»).
18 жовтня, 18:00 – презентація книжки Андрія Кокотюхи «Червоний» 
(видавництво «К.С.Д.»).
19 жовтня, 18:00 – літературна акція «Покрова Тараса Мельничука»: 
презентація збірки поез� «Князь роси. Вибране» (видавництво 
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»). Учасники: Іван Андрусяк, Іван Малкович, 
Василь Герасим’юк тощо.

|| Львів (просп. Свободи, 7):
15 жовтня, 18:00 – презентація книжки Над� Гербіш «Теплі істор� до 
кави» (видавництво «Брайт Стар Паблішинг»).
16 жовтня, 18:00 – презентація театрознавчого журналу 
«Просценіум».

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
14 жовтня, 15:00, 4-й поверх – відкриття Літературного фестивалю 
ім. Т. Мельничука «Покрова» – літературні читання «Семеро за столом»: 
Ярослав Ясінський, Василь Андрушко, Андрій Малащук тощо.
14 жовтня, 17:00, 4-й поверх – в рамках Літературного фестивалю 
ім. Т. Мельничука «Покрова» поетичний вечір Петра Мідянки, 
модератор – Галина Петросаняк.
15 жовтня, 18:30, 4-й поверх – в рамках Літературного фестивалю 
ім. Т.Мельничука поетичний вечір «Свіжа кров»: Мирослав Лаюк, 

Світлана Лісовська, Наталія Пасічник тощо.
15 жовтня, 18:30, 4-й поверх – в рамках Літературного фестивалю 
ім. Т.Мельничука поетично-кінематографічний вечір Олега Лишеги 
і Дар� Ткач.
17 жовтня, 18:00, 4-й поверх – презентація збірки віршів Григорія 
Семенчука «Внутрішній джихад» (видавництво Meridian Czernowitz), 
модератор – Іздрик.
18 жовтня, 18:00, 4-й поверх – презентація книги ДіБіСі П’єра «Світло 
згасло в Країні Див» (видавництво «Ліга Прес»). Презентує ініціаторка 
проекту Галина Шиян.

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
15 жовтня, 18:00 – презентація проекту «Бери і роби». Спільно з 
вінницьким осередком Всеукраїнської екологічної ліги.

|| Харків (вул. Сумська, 3):
16 жовтня, 19:00 – дискусія на тему: «Fashion & Life». Модератор – 
Наталя Александрова. Мова заходу – англійська.
17 жовтня, 18:30 – вечір німецько-української поез� з білатеральним 
перекладом. Модератор – Ліза Жданова.
18 жовтня, 18:00 – тренінг Effe�ive communication. Тренер – Марія 
Гнездюкова. Спільно з мовним центром Magic Camp.

|| Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
18 жовтня, 18:00 – презентація книжки Макса Кідрука «Бот» 
(видавництво «К.С.Д.»).



Інтелектуальний спротив
Попри усталений військово-політичний образ УПА,  
в її лавах було чимало представників інтелігенції  
і творчої еліти, яка залишила по собі маловідому спадщину

Х
оча в багатьох публікаціях 
бачимо усталену думку, 
що основною для «лісової 
армії» була саме бойова 

діяльність, це не зовсім так. Зна-
чну увагу приділяли виховній 
роботі з населенням, зокрема 
молоддю, підготовці та форму-
ванню нового покоління україн-
ських борців за незалежність, що 
мало продовжувати визвольну 
боротьбу в нових умовах. Саме 
тому значна частина членів ОУН 
і УПА були легалізовані, вели не 
бойову, а приховану пропаган-
дистську діяльність (інтелекту-
альний спротив) проти радян-
ської влади, на кшталт тієї, яка 
мала місце в Польщі, Чехосло-
ваччині та інших країнах соцта-
бору в повоєнний період.

ДОЛАЮЧИ БЛОКАДУ
У другій половині 1940-х років 
як інформатори ОУН, так і опе-
ративники МГБ УРСР фіксу-
вали посилене зацікавлення 
українських мас таємно друко-
ваними виданнями та листів-
ками. В одному з повстанських 
звітів читаємо: «….наша під-
пільна література користується 
значним попитом у населення, 
на неї є навіть свого роду голод, 
особливо серед молоді, студен-
тів, інтелігенції. Всі вони диву-
ються, як у важких підпільних 
умовах можна забезпечувати 
такий високий рівень публіцис-
тики, різноманітних за змістом 
журналів, і навіть статей на 
складні, суто наукові теми».

Видавничій роботі підпілля 
приділяло неабияку увагу й до-
сягнуло в цьому напрямку знач-
них успіхів, особливо коли враху-
вати, що працю вели в умовах то-
тального контролю над інформа-
ційним простором в СРСР. Аль-
тернативи комуністичній писа-
нині в Країні Рад просто не існу-
вало. Підпільники по крихтах 
збирали шрифти, друкарські ма-
шинки, ризографи, обладнували 
спеціальні підземні типографії, 

де тиражували власні видання. 
За даними чекістів, у 1944–1955 
роках вони вилучили щонай-
менше 88 підпільних друкарень, 
понад 1 тис. машинок і кілька 
тонн шрифту. У звіті керівника 
крайового проводу ОУН на Во-
лині Василя Галаси (Орлана) чи-
таємо, що впродовж 1948–1953 
років у місцевому підпіллі було 
виготовлено понад 300 тис. на-
йменувань різних книжок, бро-
шур, звернень, листівок та іншої 
підпільної паперової продукції – 
навіть зараз не кожна типографія 
може похвалитись такою актив-
ністю.

Нічого дивного в такому 
бурхливому розвитку видавни-
чої і творчої роботи в підпіллі не 
було. Річ у тому, що в україн-
ському повстанстві опинилося 
чимало високоосвічених людей:  
науковців, художників, письмен-
ників, публіцистів, які інтелек-
туально збагачували роботу ре-

зистансу. Всіх їх у легальних умо-
вах заарештували б радянські 
спецслужби. Тому вони перехо-
дили на нелегальне становище і 
всі свої сили віддавали боротьбі 
за українську незалежність: 
хтось працював пером, хтось 
пензлем, хтось різцем і долотом.

В умовах збройної боротьби 
в середовищі підпілля ОУН та 
УПА сформувалося кілька твор-
чих центрів і навіть шкіл.

КУЗНЯ ПРОПАГАНДИ
У Головному осередку пропа-
ганди при проводі ОУН на укра-
їнських землях трудилися, ма-
буть, найздібніші підпільні ав-
тори. Серед них варто виокре-
мити керівників Петра Дужого 
(Аркадія) та Петра Федуна (Пе-
тра Полтаву). Вони написали 
кількадесят змістовних публі-
цистичних статей, редагували 
офіційний журнал ОУН «Ідея і 
Чин», а також задавали тон та-

Автор:  
Іван 

Трохименко

Петро Федун 
(Полтава) 
(1919–1951)

Нил Хасевич 
(Зот)  
(1905–1952)

Осип Дяків 
(Горновий) 
(1921–1950)
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Богдана 
Світлик 
(Литвинко) 
(1918–1948)

Ярослав 
Старух (Стяг) 
(1910–1947)

Петро Дужий 
(Вировий) 
(1916–1997)

ким виданням, як «За українську 
державу», «Повстанець» та ін.

Найактивнішу участь у під-
готовці підпільних пропаган-
дистських інструкцій, книжок, 
брошур, журналів, листівок 
брали також Ярослав Старух 
(Синій), Микола Дужий (Виро-
вий; редактор журналу «Повста-
нець»), Богдана Світлик (Марія 
Дмитренко; авторка оповідань 
для молоді), Катерина Зарицька 
(Уляна Кужіль; писала на акту-
альні філософські й політичні 
теми), Яків Бусел (Київський), 
Осип Дяків (Горновий; створив 
десятки різнопланових статей) 
та ін. Про експлуататорську сут-
ність колгоспної системи в СРСР 
підготували праці члени Про-
воду ОУН Василь Кук (Леміш) і 
Василь Бей (Улас), які взагалі-то 
більше були зайняті суто органі-
заційною роботою. Кілька опові-
дань для молоді вийшло і з-під 
пера дружини Василя Кука 
Уляни Крюченко (творчий псев-
донім Уляна Дніпропетровська). 
Значний доробок (понад 25 ста-
тей) залишив по собі керівник 
проводу ОУН на Волині Василь 
Галаса (Орлан).

У всіх регіонах України, де 
активно діяло підпілля ОУН та 
УПА, у референтурах пропа-
ганди працювали здібні худож-
ники, літератори й публіцисти. 
На жаль, чимало з цих людей 

виявилися забутими, а живу 
пам’ять про їхню творчість за-
терла радянська влада, і тому 
вони досі маловідомі в Україні.

ДЕРЕВОРИТНА МАйСТЕРНЯ
Найбільш знаним художником у 
повстанському русі був Нил Хасе-
вич (1905–1952). Ще в юності він 
став інвалідом – під час аварії на 
залізничному переїзді його мати 
загинула, а сам хлопець утратив 
ногу. З дитинства проявивши 
надзвичайний художній талант, 
по закінченні школи самотужки 
зібрав необхідну суму грошей для 
навчання у Варшавській академії 
мистецтв. Там він студіював у 
найкращих польських майстрів, 
став членом мистецького гуртка 
«Спокій». У 1930-х роках його ро-
боти не раз виставляли на вну-
трішніх і міжнародних виставках, 
вони діставали схвальні відгуки 
європейських експертів.

Наприкінці 1930-х років Ха-
севич повернувся на Волинь, де 
працював як графік для україн-
ських газет, створював ілюстрації 
та обкладинки для журналів і 
книжок. 

Підпільна творчість худож-
ника розпочалася 1943 року, коли 
вступив до лав УПА. Тут він очо-
лив політико-пропагандистську 
ланку при командуванні групи 
УПА-Північ, діставши псевдо Зот. 
Працюючи у важких підпільних 
умовах – бункерах і криївках, без 
належних технічних засобів та 
відповідних матеріалів, створив 
понад 240 графічних робіт. Найві-
доміша з них серія дереворитів 
«Волинь у боротьбі». Окрім того, 
митець оформлював пропаган-
дистські листівки, афіші, летючки, 
бофони (квитки на бойовий 
фонд), видання УПА, виконував 
ілюстрації та логотипи, рисував 
карикатури, робив меморіальні 
портрети загиблих командирів і 
провідників, а також печатки й 
штампи, виготовляв кліше.

За дорученням керівництва 
українського визвольного руху 
Нил Хасевич розробив проекти 
нагород УПА – Хрестів заслуги, 
медалі «За боротьбу в особливо 
важких умовах» та ін. Згодом ці 
проекти потрапили за кордон, і 
відповідні нагороди виготов-
ляли в українській діаспорі.

Що важливо, він навчав ма-
лювати й виготовляти дерево-
рити інших – переважно моло-
дих підпільників, які не мали спе-
ціальної освіти, але були наділені 

художнім хистом. Фактично Ха-
севич створив власну художню 
школу, а його послідовники після 
навчання працювали в різних 
ланках підпілля, зокрема в таєм-
них типографіях. Саме їхня гра-
фіка і прикрашає значну частину 
повстанських видань кінця 
1940-х – початку 1950-х років. Ді-
йшло до того, що роботи школи 
Нила Хасевича були передані 
підпільним каналом за кордон і 
їх розповсюджували серед захід-
них дипломатів, зокрема у Нью-
Йорку серед членів делегацій Ге-
неральної Асамблеї ООН. Про це 
стало відомо радянському керів-
ництву, яке дало вказівку чекіс-
там посилити розшук майстра.

Життя самого Зота обірва-
лося 4 березня 1952 року в під-
земному бункері в одному із сіл 
Рівненщини. Схрон був оточе-
ний чекістами, які запропону-
вали підпільникам здаватися. 
Вони відмовилися. Тоді в кри-
ївку було кинуто гранату. Разом 
із Нилом Хасевичем загинули 
його два останні учні. 

КАРПАТСьКІ ПУБЛІЦИСТИ
Один із найпотужніших творчих 
осередків підпілля, який також 
можна вважати свого роду 
літературно-публіцистичною 
школою, зібравсь у референтурі 
пропаганди Карпатського кра-
йового проводу ОУН. До нього 
входили повстанський поет Ми-
хайло Дяченко (Марко Боєслав), 
публіцист Ярослав Богдан (Все-
волод Рамзенко), пропагандисти 
Омелян Кочій (Левко), Степан 
Слободян (Клим) та деякі неві-
домі підпільники.

Упродовж 1944–1952 років 
цей осередок випустив цілу серію 
номерів журналів «Чорний ліс», 
«Український робітник», «Шлях 
перемоги», «Пропагандист», мо-
лодіжне видання «На зміну» та 
ін., годі й казати про власні чис-
ленні твори цих підпільників. Зо-
крема, Ярослав Богдан був авто-
ром понад 40 публіцистичних 
статей, Михайло Дяченко – при-
близно такої самої кількості до-
писів на різні теми, а також кіль-
канадцяти поетичних збірок.

Усі ці талановиті публіцисти 
згодом загинули в боях із НКВД. 
Але їхні твори, видані великими 
накладами, дійшли до нас. 
Життєвий шлях і діяльність цих 
людей лише зараз беруться до-
сліджувати краєзнавці й нау-
ковці. 
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Любомир Полюга,
1925 р. н.
Особистий охоронець головного ко-
мандира УПА Романа Шухевича

Уперше, коли я зустрівся з ним 
(Романом Шухевичем) у Львові у 
1946 році, дістав завдання бути в 
охороні, провести його в лікарню. 
Побачив його. Він був сильно закон-
спірований. Упізнати його було 
дуже важко. Грав роль як звичайний 
простий робітник, котрого я мав 
провести. Це була для мене неймо-
вірно велика почесть… Наприкінці 
1946-го я стаю розконспірованим і 
мене направляють до штабної кон-
спіративної хати в Княгиничах. От 
тоді я побачив Шухевича справж-
нього…

Найбільше щастя було, коли я 
побачив синьо-жовтий прапор, коли 
почув Гімн України. У 1990 році був 
живий ланцюг. Оце був найбільш 
вражаючий, найщасливіший день.

Дарина Полюга, 1926 р. н.
Медсестра

Як не буде ідеї, ніколи нічого не 
буде. Тільки ідея може об’єднати лю-
дей. Спільна ідея боротьби за само-
стійну Україну. Усі наші крайові ко-
мандири загинули. Вони нічого не 
придбали. Вони гинули за ідею. Ми 
втратили духовність. Але біда наша в 
тому, що немає духов-ності, яка була 
в тих людей. Я була молода. Вчилась 
у семінарії. Бачила всіх тих провідни-
ків. Нас виховували. Ми були сестри-
монахині. Був Бог і Україна. То було 
святе. За те могли душу й тіло від-
дати. І ми йшли з тою вірою. Нічого 
не боялись. Були молоді, завзяті. Ба-
чили своїх попередників, що гинули. 
Це було випробування для всього 
українського народу, патріотів. Якби 
мені сказали ще раз повторити, то 
повторила б. Шухевич казав, що 
Україна таки буде, і ми в це вірили.

Вони боролися  
на незалежність

УКРАїНИ
Записав: Юрій Нестеров

ФОТОПРОЕКТ

52|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 41 (258) 12 – 18.10.2012



йосип Томенчук,
1924 р. н.
Контррозвідник УПА

1942 року вступив у ОУН. Був 
кандидатом, потім членом окруж-
ного проводу. Коли в Карпатах ор-
ганізовувались відділи УПА, мене 
послали налагодити військову роз-
відку. Був її повітовим референтом 
на Косівщині. Перше – це треба 
мати людей. Я зв’язувався із сіткою 
Українського Червоного Хреста або 
жіночої організації ОУН, і вони мені 
з кожного села четверо-п’ятеро ді-
вчат рекомендували. щоб працю-
вали, треба навчити. Я організував 
школу військових розвідників. Я це 
організував у кожному районі, в 
кожному селі. Коли розвідник живе 
у кожному селі, то знає кожну хату, 
кожну вулицю, знає, де пес загав-
кав і чого він загавкав. Розвідка – 
це треба бачити, слухати й мов-
чати.

Петро Підлетейчук,  
1930 р. н.
Окружний пропагандист ОУН,  
хорунжий УПА

Батьки були звичайними селя-
нами. Вчився в інституті на історич-
ному факультеті. Друкували на ма-
шинках листівки. Було всяке. Важко 
згадувати, але мушу. То були дуже 
важкі часи. У Києві, у смертній ка-
мері (сидів чотири-п’ять місяців, там 
було 60 осіб, семеро залишилося, 
решту розстріляли) одного дня чи 
вечора ходив якийсь дядько в ши-
нелі й казав: «Умер Сталін, може, 
тебе не розстріляють». Невже тут є 
ще такі люди? Так і вийшло, нас сі-
мох залишили, а потім із 1960 року 
аж до початку 1990-х не давали спо-
кою ні вдень, ні вночі. Всякі прово-
кації робили.

Вони боролися  
на незалежність

УКРАїНИ
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Ярослава Левкович, 
1921 р. н.
Районовий провідник  
Українського Червоного  
Хреста, працівниця  
підпільної 
друкарні ОУН

Мій батько дяком працював 
38 років, мама в Союзі українок 
була. Було нас четверо, то троє 
пішли у підпілля… Я була районо-
вою. Мала кілька сіл. Як чула, що є 
поранені в селі, любила відвідати. 
Прийшла до одного пораненого. 
Йде командир (Василь Левкович, 
псевдо Вороний. – Ред.), його всі 
боялися. Кучерявий волос мав, та-
кий красивий. Трошки погово-
рили. Потім мене стрінув на Вор-
куті. Ніхто не знав, що він живий. 
Ступінь полковника дали по-
смертно. Він навіть паспорта не 
взяв радянського, аж за України 
взяв паспорт. А так били, що три 
тижні лежав, тільки воду пив. [...] 
П’ять років я була в криївці, в дру-
карні. Як упала криївка, перейшли 
до другої. В мене помер на руках 
поранений. Просив, щоб я піді-
йшла. Ходила втішала, перев’язку 
робила. Дивлюся, такий краси-
вий, молодий. Але вже холодний 
піт. Просив перенести на підлогу. 
Каже: «Зачеши мене». Чешу го-
лову, і він помирає… Ридала. То 
страшне... Мене в криївці взяли, 
його (чоловіка. – Ред.) загазу-
вали, а мені дали супу, там щось 
насипали... 14 років двох дітей ви-
ховувала сама, чекала, поки звіль-
ниться.

Василь Левкович,  
1920 р. н.
Командир Воєнної округи «Буг» 
УПА-Захід, полковник УПА

Фактично у мене щасливих днів 
не було. Знаєте, що я відбув 25 років 
в ув’язненні. Був військовим коман-
диром, полковником УПА... Ми мали 
визначений порядок (під час на-
вчання у старшинській школі «Олені» 
в Карпатах 1944 року. – Ред.) Стар-
шинська школа мала опікуватись 
харчами, які передавали туди з Гали-
чини. Після цього мене відіслали 
десь на інше призначення, а тут я був 
польовим командиром старшинської 
школи. Харчувалися так, як зви-
чайно. Основне наше завдання було 
вишкіл. То були колишні студенти, 
здебільшого із львівського випуску. 
Мали призначення: тоді-то, тоді-то – 
початок занять; тоді-то, тоді-то – хар-
чування...»

ФОТОПРОЕКТ
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Мирослав Симчич, 
1923 р. н.
Сотенний УПА

У мене небезпечне було все 
життя, але це не значить, що треба 
боятись... На початку 1945 року в Ко-
ломийському районі вже було 16 со-
тень і Космач був нашою базою. А 
більшовики її назвали бандерів-
ською столицею. Робили три спроби 
захопити. Нам дали наказ пере-
крити підступ Космач – Яблунів, зу-
пинити підмогу червоним військам, 
які бились у Космачі, зайняти обо-
рону і стояти насмерть. Перед тим 
був тяжко поранений сотенний. 
Прислали заміну з Чорного лісу. Він 
(новий командувач. – Ред.) не встиг 
ознайомитись із сотнею і не був у го-
рах, де складний рельєф. Підійшов 
до мене. Я був командиром чоти, 
але мав на своєму рахунку успішні 
бої. Він каже: бери команду на себе. 
Повів сотню, знайшов відповідне 
місце. Стали трикутником. Було в 
нас 22 кулемети, полковий міномет 
і 22-міліметрова бронебійка.  Не 
було чути пострілів, був гул як у пе-
клі. Я думаю, і в пеклі гірше не бу-
ває. Результату бою ми тоді не 
знали. Знали, що набили кучу совє-
тів, а хто вони, яка частина, нічого 
не знали. Ця подія була 1945 року, а 
КГБ до 1968-го не знав, хто їх побив. 
А у 1968-му я дізнався, з ким це 
було. Генерал Дєрґачов, який виво-
зив татар, чеченців та інгушів. Він 
був командиром каральної дивізії. 
Була сатисфакція від цієї удачі... 
Просидів я 32 роки, шість місяців і 
три дні. 

Олександра Слободян-Ковалюк,
1922 р. н.
Повітова жіночої сітки ОУН

Моя мама була патріотка, 
дуже активна. Можливо, це й мені 
передалося, деякою мірою. Я ще 
маленька знала Гімн України, 
знала «Боже великий єдиний», 
знала стрілецькі пісні. Коли при-
йшли більшовики, ми думали, що 
це українці. Вітали їх хлібом-
сіллю, я сама оберемок квітів на-
брала. Гімназію закрили. Тих, що 
вчились 10 років, перевели у вось-
мий клас. Шевченка вірші якісь пе-
релицьовані. За Польщі хоч наука 
була належна, вимоглива. А тут 
уже побачили, що зовсім – ще 
гірше. Вони залишили після себе – 
страшно згадувати. Приходили ен-
каведисти, були малограмотні, 
але добрі садисти. Для мене війна 
закінчилася в 1991 році.
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Автор: 
Ростислав 

Семків

Естетика 
резистансу
Повстанська тематика як 
компонент масової культури

К
оли чергові фільм чи 
книжка, сусідські чи й ві-
тчизняні, стереотипно зо-
бражають українців ліни-

вими, зрадливими та нещас-
ними, самого обурення, нехай і 
справделивого, замало. Спробам 
фальшувати історію (цікаво, чи 
працюватиме ТУТ закон про на-
клеп?) треба протидіяти на всіх 
рівнях – від академічного до по-
бутового. Водночас варто позбу-
тися одного поширеного уперед-
ження, майже забобону: боягуз-
ливої переконаності, ніби по-
тужність чужих агітаційних ма-
шин одразу ж прирікає нас на 
капітуляцію. Ба ні, якраз на-
впаки: є переконання, які всупе-
реч нападкам лише міцніють. Зі 
ставленням до УПА саме так. 
Мільйони наших співгромадян 
переконані, що повстанці – ге-
рої. Ця певність може пошири-
тися або лишитися при своїх но-
сіях, але вже ніколи не зникне. 
Повстанська тематика вийшла 
за межі історичних монографій 
та малотиражних романів, це 
компонент масової культури, а 
значить і колективної свідо-
мості. Навіть окрема естетика – 
стиль резистанс.

НЕПОБОРНА ОПОЗИЦІЯ
Масова культура побудована на 
дуже простих речах, буквально 
антонімах на кшталт добрий/по-
ганий, наші/вороги. Для під-
літка, котрий на футбольному 
матчі накривається жовто-
блакитним прапором, він уже 
ніколи чужим не буде. Повстан-
ська історія так само стала своєю 
для багатьох, хто й думати про 
це не міг раніше. Принаймні це 
цілком видима, вже не замовчу-
вана минувшина зі своїми упіз-
наваними образами, сюжетами, 
навіть ритуалами. На порозі 
львівської «Криївки» російсько-
мовні туристи кажуть «Слава 
Україні» й перехиляють чарку 

на пошану героїв. У той момент 
не має значення, що вони на-
справді думають про україн-
ський націоналізм, незалеж-
ність і повстанський рух – вони 
просто приймають правила гри, 
перебуваючи на чужій, окремій 
території. І їхні фото звідти зі 
«Шмайсерами» та ППШ краще 
за будь-які промови потверджу-
ють статус УПА як воюючої сто-
рони в Другій світовій.

Так, звісно, сучасна масова 
культура, виростаючи з опози-
цій, намагається їх одразу зніве-
лювати. У ній найсерйозніші 
речі подано як гру, що на при-
кладі «Криївки» більш ніж до-
бре видно. Однак згадані проти-
ставлення добра і зла, свого і чу-
жого нікуди не діваються. Дію їх 
призупинено, різкість пом’як-
шено, проте кожен український 
громадянин чи гість-турист ро-

зуміють їх одразу й напевне, хоч 
і ховають це розуміння за ввіч-
ливими усмішками. Тим часом, 
навіть доки триває гра, у свідо-
мості її учасників формуються 
чіткі уявлення про полюси та си-
лові лінії протистояння. А відтак 
вони стають переконаннями, ко-
трі далі годі змінити. У цій 
справі масовій культурі немає 
рівних.

Крім відчутного дотепер по-
літичного імпульсу, спрямова-
ності на здобуття й розбудову 
української за формою та духом 
незалежної держави, борці УПА 
залишили по собі багатий фото-
графічний і текстуальний спа-
док – сюжети, пісні, поезію. Візу-
альні маркери резистансу доте-
пер більш ніж упізнавані, а 
окремі тексти, як-от «Лента за 
лентою», знають зараз краще, 
ніж багато народних пісень. 
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ХРЕСТОМАТІйНІ ПРИКЛАДИ
«Наші партизани». Спільний аль-
бом гуртів «Плач Єремії» та «Скря-
бін» 2000 року. Містить 11 обробок 
повстанських пісень, серед яких 
найвідоміші – «Гей Гу, Гей Га», «Ми 
йдем вперед», «Лента за лентою», 
«Там, під Львівським замком». Пер-
ший спалах повстанської тематики, 
видимий у всеукраїнському масш-
табі.

«Солодка Даруся». Експресіоніст-
ська повість Марії Матіос ретро-
спективно висвітлює трагічні події в 
буковинському селі часів боротьби 
повстанців та НКВД. Перший україн-
ський бестселер, що сягнув накладу 
понад 100 тис. примірників. Надру-
кована 2004 року.

«Залізна сотня». Фільм 2004 року, 
знятий режисером Олесем Янчуком 
за книжкою спогадів Юрія Борця  
«У вирі боротьби». Попри деяку 
простоту сценарію, вражає якістю 
історичної реконструкції епохи і є, 
вочевидь, досі найкращою кіно-
стрічкою про УПА.

«Не кажучи нікому». Пісня та кліп, 
записані гуртом «Тартак» і Андрієм 
Підлужним у 2006 році й присвя-
чені нерівному бою частин УПА з ні-
мецькими загонами в 1943 році біля 
стін Загорівського монастиря на Во-
лині.

«Криївка». Відкритий у 2007 році 
ресторан у Львові, стилізований під 
бункер УПА. Кількість відвідувачів за 
рік наближається до 100 тис. осіб. 
Вочевидь, найбільший центр розпо-
всюдження сувенірної продукції з 
повстанською тематикою.

«Музей покинутих секретів».  
Роман Оксани Забужко, що з’явився 
друком у 2009-му. Монументальна 
сага, зав’язка якої припадає на роки 
війни. Одну з головних сюжетних лі-
ній присвячено підпіллю ОУН та бо-
ротьбі УПА з НКВД.

«Лагідна українізація». Проект Ан-
тона Мухарського, що стартував у 
березні 2012-го, містить україно-
мовні пародії на низку впізнаваних 
пісень російського шансону. Серед 
найбільш вдалих – композиції «На-
родная шахтьорская», «А чемний 
легінь у саду», «Лук’янівський СІЗО» 
тощо.

«Танго смерті». Зовсім новий ро-
ман Юрія Винничука переплітає по-
дії в довоєнному й воєнному Львові 
та дійсність ближчих до нас 1980-х. 
Завдяки інтелектуальній інтризі й 
скрупульозній історичності є, воче-
видь, найкращою сучасною рекон-
струкцією психологічної атмосфери 
та повсякденної культури того пері-
оду.

Зміни відбулися навіть на рівні 
лексики, що описує ту війну: 
слова «криївка» та «бункер», 
здається, назавжди витіснили 
«бліндажі» та «зємлянкі» ра-
дянської армії. Значну роль в 
утвердженні позитивного об-
разу повстанців, особливо в очах 
молоді, відіграли музичні про-
екти Тараса Чубая («Плач Єре-
мії») та Андрія Кузьменка 
(«Скрябін»), Сашка Положин-
ського («Тартак») і Андрія Під-
лужного («Нічлава»), а відне-
давна також – «Лагідна україні-
зація» Ореста Лютого (Антін 
Мухарський). Останній проект 
цікавий не лише креативним пе-
реосмисленням набридлого 
шансону, а ще й демонстрова-
ним прагненням наголосити 
водночас і на антибільшовиць-
кій, і на антинацистській бо-
ротьбі УПА, а також на мульти-
національності й егалітарності 
Української повстанської армії. 
«Антитоталітарний» гурт 
Ореста Лютого, кліпи якого 
легко знайти на youtube, має на-
зву «СТАЛІН унд ГІТЛЕР КА-
ПУТ».

ЛІТЕРАТУРНА ВІДПЛАТА
Циркулювання повстанської те-
матики в ареалах масової куль-
тури було б карикатурним, якби 
паралельно тему не втілювали й 
у більш елітарному вимірі. Літе-
ратура художньо оформлює іс-
торичну пам’ять, фактично про-
понує уявити той час і себе в 
ньому. Свідомі цієї місії, україн-
ські автори й авторки, які бе-
руться до теми, реалізовують її у 
трагедійному ключі, не допуска-
ючи, що й зрозуміло, жодних 
елементів гри чи стилізації. Від 
повісті Бориса Харчука «Ви-
шневі ночі» (1985), в якій тема 
повстанського опору прозвучала 
вперше не завуальовано, до ре-
зонансної «Солодкої Дарусі» 
(2004) в письмі про боротьбу 
УПА домінує символічний код із 
фольклорними та біблійними 
обертонами. Книжка Марії Ма-
тіос написана з очевидним ба-
жанням якнайсильніше вразити 
емоції читача: це проза відплати 
(тут саме так варто перекладати 
англійське resentment), котра 
має на меті передусім витворити 
вкрай негативний образ ворога. 
Попри більш реалістичне рекон-
струювання та історичне уза-
гальнення, Оксана Забужко в тій 
частині «Музею покинутих се-

кретів», що стосується повстан-
ського сюжету, також показово і 
прилюдно карає енкаведистів 
просто в тексті, як не в часі ві-
йни, то в нашій сучасності, коли 
їх знаходить відплата.

Чорно-білий стереотип, брак 
глибшого психологізму якраз 
притаманні культурі масовій 
саме в іпостасі її спрощеності. 
Видається, що обидві авторки, 
хоч Марія Матіос помітнішим 
чином, використовують при-
йоми літератури шир вжитку і 
прагнуть розгорнути високий 
трагедійний сюжет у площині 
максимально доступній най-
більшому колу читачів. Це вда-
ється обом, і саме їй – очевидні-
шою мірою. А проте, хоча попит і 
задоволено, залишається запит 
аудиторії на більш витончений, 
уважніший, інтелектуальніший 
опис ситуації тієї боротьби, по-
збавлений однозначності анти-
номій типу герой/зрадник – час 
тоді був складніший і ролей не-
змірно більше. 

ІСТОРИЧНА 
СПРАВЕДЛИВІСТь
Не доводиться сумніватися, що 
подвиг УПА, і завдяки пафосу 
високої культури, і через натиск 
та динамічність масової, сьо-
годні вже годі витравити зі сві-
домості наших сучасників. 
Упродовж 1990-х, завдяки від-
криттю численних фактів про 
ту боротьбу (хоча ще цілі їх 
пласти відкриваються нам доте-
пер), історія повстанського 
опору перестала бути лише са-
кральним знанням, котре та-
ємно передають у родині від 
старших до молодших, й почала 
входити в сьогодення як повно-
правний компонент громадян-
ської ідентичності. У наступній 
декаді української незалежності 
сюжети тієї боротьби почали 
циркулювати і в масовій куль-
турі, завдяки чому вихлюпну-
лися поза межі Галичини та Во-
лині й нині впізнавані в загально 
національному масштабі. По-
встанська тематика тепер домі-
нує, скажімо, порівняно з більш 
пропагованою колись через соці-
альне підґрунтя боротьби темою 
опришківства.  Наш резистанс 
вийшов із криївок і проник у 
ближні та дальні українські сто-
лиці; його магнетизм лише 
збільшується від нових проти-
стоянь. Врешті, є речі, котрі про-
сто неможливо забути. 
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Детективна історія
Чому українців не цікавить вітчизняне кримінальне чтиво

Д
еінде детективи заслу-
жено вважають масовим 
жанром. У Швеції, Поль щі 
чи в тій-таки Росії. Це під-

кріплено яскравими прикла-
дами, скажімо, Стіґа Ларссона, 
Марека Краєвського чи Алєксан-
дри Марініної. У нас їх теж тра-
диційно сприймають саме так, 
але тільки видавці й автори. Чи-
тачі про цю масовість навіть не 
здогадуються.

Ось не було б прикладів 
бестселерів від Ліни Костенко, 
Василя Шкляра, Люко Дашвар 
чи Мирослава Дочинця, які 
впевнено взяли планку накла-
дів понад 100 тис., можна було 
б висунути робочу гіпотезу, 
мовляв, українці просто позабу-
вали букви. Аж ні. Значить ми 
робили щось не так. Це відчува-
ють уже й видавці та автори-
детективники, тож і з’ясовують, 
що саме, на круглих столах та в 
дискусіях. Але поки що відпо-
віді, схоже, не знаходять. Хоч 
справді до Голмса з Ватсоном 
звертайся.

Утім, я коли чогось не знаю, 
давно вже питаю не в Еркюля 
Пуаро, а в Марка Цукерберґа. 
Тобто на Facebook. І що ж? Це 
було чи не перше проведене 
мною опитування, де автор «Не 
читав жодної» ризикував вийти 
на перше місце, і порятував від 
цього тільки вже згадуваний 
Шкляр: його доволі не новий 
«Ключ» нещодавно переви-
дали, і тепер цей роман ми ціл-
ком виправдано можемо роз-
глядати як причіпний вагон до 
«Чорного Ворона».

У ПОШУКАХ ГЕРОїВ
До речі, показово: ніяк не прига-
даю українського персонажа, що 
був би впізнаваний коли не всіма, 
то бодай декотрими. Для нашої 
публіки найбільш знаковими ві-
тчизняними детективами, схоже, 
досі залишаються Шерльок 
Гольмс і доктор Ватсон за версією 
Довгоносиків. Може, річ саме в 

цьому? Ну ось не вдається ство-
рити приваб ливих і впізнаваних 
характерів нишпорок. Утім, на-
віть така далека від детективів 
людина, як я, змогла пригадати 
філера Івана Карповича Підіпри-
гору з ретродетективу Івченка й 

Камаєва «Стовп самодержавства»  
та кумедного журналіста відділу 
розслідувань Юрася Булочку з ет-
нодетективу Наталі Тисовської 
«Останній шаман».

Чому етно-? Дія «Останнього 
шамана» протікає у двох пара-

Автор: 
Антон 

Санченко
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Детективна історія
Чому українців не цікавить вітчизняне кримінальне чтиво

лельних світах і паралельне ж 
таки розслідування у справі 
зникнення непересічного вина-
хідника, колишнього дисидента 
ведуть журналісти місцевої га-
зети й... персонажі української 
народної демонології. Детектив 

публікували частинами, а поки 
його було писано, авторці дово-
дилося терміново заміняти дис-
кету з винаходом, яку шукали в 
першій частині, на оптичний 
диск, за яким полювали вже в 
другій, не пам’ятаю, чи дійшло 
до флешок та меморі-стиків у 
третій. Після прочитання охоче 
раджу всім знайомим вивчати за 
цією книжкою саме народну де-
монологію, а криміналістику – 
не раджу.

Наталя потрактувала, ма-
буть, не тільки мій некомфорт-
ний стан як невігластво й на-
ступну свою книжку «Три таєм-
ниці Великого озера», роблену 
за схожим рецептом, присвя-
тила вже міфології племені ін-
діанців анішабе, не знати якої 
українцеві не соромно. Тисов-
ській індіанці та діаспорні укра-
їнці Канади відомі не з газет: 
кілька років вона навчалася в 
тамтешній магістратурі, й ос-
нов на її літературна спеціаліза-
ція – перекладацтво. І якби в 
українського читача була 
звичка вичитувати прізвища 
тлумачів літератури, він довіда-
вся б, крім того, хто саме пере-
кладав для нас вампірські саги 
Стефані Майєр, Даніеля Дефо, 
«Школу монстрів» Лізі Гаррі-
сон і ще багато чого.

КРИМІНАЛьНІ РЕАЛІї 
жИТТЯ
Наступним моїм припущенням 
було те, що українські детек-
тивники просто погано розумі-
ються на матчастині – саме 
отій кримінальній складовій 
жанру. Але й воно виявилось 
хибним, варто мені було ска-
чати (за гроші) електронну 
книжку Валерія та Наталі Ла-
пікур «Поїзд, що зник» і зану-
ритися в іноді шокуючий, а 
іноді анекдотичний світ київ-
ського карного розшуку 1970-х. 
Причому самим 70-м (носталь-
гічним для підстаркуватого 
киянина назвам та локаціям 
кав’ярень, коньяків і навіть ві-
домим усьому місту іменам 
барменш, як і геть не носталь-
гійним побутовим реаліям роз-
винутого соціалізму) місця в 
книжці приділено не менше, 
ніж реальним кримінальним 
справам, що про них, зовсім як 
старуха Ізєрґіль, веде мову ін-
спектор Сирота (у книжці ще 
старлей, але розповідає все те 
вже явно в іншому званні).

Іноді орнаментальність цієї 
оповідки втомлює, бо Сирота 
відволікається то на те, що всі 
київські ресторани зачинялися 
рано, аби синові Щербицького 
не було куди піти напитися, то 
на якісь міліційні анекдотичні 
справи про обманутих чолові-
ків, що не мають стосунку до 
розслідування, а іноді загово-
рюється до того, що авторам 
доводиться вставляти в текст 
довідки про той чи той аспект 
радянського життя. Детективи 
– найкращий документ епохи. 
Автори примусили згадати, що 
через дорогу від мене були ко-
лись автобусні каси й те, як 
улітку черги з-під них не роз-
ходились на ніч і писали номе-
рочки на долонях. Але чогось 
під час читання не вистачало. 
Якогось другого плану, отого, 
що був у Тисовської чи (потур-
буємо класиків) у братів Вайне-
рів, із творів яких можна дові-
датися не тільки про москов-
ське УГРО, а й про середньовіч-
ного лікаря Парацельса. Хоча, 
поза сумнівом, перед нами до-
бротний міліційний детектив, 
який уже, мабуть, можна оха-
рактеризувати як ретро.

Детектив іще іноді назива-
ють «сучасною міською каз-
кою», може, саме оцієї сучасної 
казковості не вистачає? Одна з 
передостанніх книжок Андрія 
Кокотюхи, прочитати якого по-
вністю завдання досить 
складне, бо він пише швидше, 
ніж я читаю, називалася «Язи-
ката Хвеська» й була створена 
начебто навмисне, щоб унао-
чнити таку дефініцію. Важко 
стати спойлером, переповіда-
ючи відому всім із дитинства 
українську народну казку, тож 
авторові залишається єдине – 
вразити читача винахідливістю 
в її поданні. Головний герой 
«Хвеськи» – теж журналіст, але 
жовтої преси, який майстерно 
вибудовує сенсації на рівному 
місті, варто накладові газети 
почати падати, чим створює та-
кож проблеми для міліції, ви-
мушеної розкривати злочини, 
яких не було. І хоча дія начебто 
відбувається вже після обрання 
Барака Обами президентом, ча-
сові реалії відповідають 
швид ше нехлюйським 1990-м, 
коли газети ще були газетами, а 
бандити бандитами.

Не думаю, що особисто я 
вже дозрів до пародійного пе-

ТОП-10 
УКРАїНСьКИХ 
ДЕТЕКТИВІВ 
«УСІХ ЧАСІВ І 
НАРОДІВ», ЗА 

ВЕРСІЄЮ 
КОРИСТУВАЧІВ 

FacEbook

Василь Шкляр 
«Ключ»

Ірен  
Роздобудько  

«Ґудзик»

Микола  
Трублаїні 

«Шхуна «Колумб»

Владислав  
Івченко,  

Юрій Камаєв: 
«Стовп  

самодержавства»

Юрій Дольд-
Михайлик 

«І один у полі воїн»
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Юрій Макаров 
«Культурний шар»

Андрій  
Кокотюха 

«Шлюбні ігрища 
жаб»

Юрій Винничук 
«Діви ночі»

Всеволод  
Нестайко 

«Таємний голос  
за спиною»

Василь  
Кожелянко 

«Срібний павук»

В опитуванні взяли 
участь 695 осіб,  

які додали  
до відкритого 

списку 66 книжок 
49 авторів

реосмислення 90-х, надто вже 
швидко за першої нагоди вони 
повернулися в наше життя. 
Може, річ у цьому? Читачі Пе-
реса Реверте ознайомлюються 
з халепами його героїв, зна-
ючи: з ними в усталеній Іспа-
нії такого не трапиться ні-
защо. А в нас будь-яка тор-
говка ринку «Юність», що пе-
режила 1990-ті, розкаже вам 
сюжетів із власного життя на 
кілька детективів, тож читати 
про це ще й у книжці – за-
надто. Коли вийшов за двері, а 
потрапив у детектив, хочеться 
якоїсь «Рабині Ізаури». Але в 
тих-таки росіян, проте, це чо-
мусь не вплинуло на популяр-
ність кримінального жанру.

ПРОТИ КАНОНУ
Низка геть різножанрових 
кримінальних новел про київ-
ську охранку початку ХХ сто-
ліття «Стовп самодержавства», 
від фарсу до трагедії, начебто 
позбавлена цієї вади: такі 
давні часи взялися описувати 
Камаєв з Івченком. Рецензенти 
геть дарма охрестили ці історії 
з життя київського філера «на-
шою відповіддю Акуніну», бо 
це швидше «наша відповідь 
Гашеку», настільки пародію-
ються загальні місця всіх ре-
тродетективів, а в певних нове-
лах відверто проглядаються 
неза му ле ні джерела «Шель-
мен  ка-денщика» Квітки-Осно-
в’яненка. Але навіть вибір го-
ловного героя – філера, топ-
туна, що збиває закаблуки на 
бруківці Подолу та Печерська, 
а не інтелектуала й сибарита в 
японському кімоно чи турець-
кій фесці – показовий. Ваню 
панове офіцери зазвичай кли-
чуть уже тоді, коли слідство 
чи інші обставини життя, як 
ось сватання до дочки лібе-
рально настроєного профе-
сора, зайшли в глухий кут. Як 
і належить Фіґаро та іншим 
допоміжним героям, що пере-
росли своє начальство, в біль-
шості випадків Іван Карпович 
блискуче «розрулює» склад-
нощі. А сам, звісно, мріє вод-
ночас про власний хуторець, 
садок вишневий біля хати і 
таке інше архетипічне й авто-
хтонне.

Співавтори, один із яких 
живе у Кременці, а інший у Су-
мах, змогли творити разом 
тільки завдяки інтернету й, на-

скільки мені відомо, працю-
вали теж за доволі оригіналь-
ною методою. Кожен із них 
писав початок оповідання, по-
тім вони цим обмінювались і 
додавали закінчення, що під-
штовхнуло до справді несподі-
ваних розв’язок не тільки для 
читача, а й для співавтора. 
Іноді це спрацювало дуже 
вдало, як у новелах про поза-
шлюбного сина Шевченка з 
калмицьких степів чи про по-
встання на панцернику «По-
тьомкін», а іноді просто шляк 
читача трафляє, коли він ба-
чить, як ретельний Камаєв у 
якомусь оповіданні мето-
дично, з увагою до наймен-
ших дрібниць, закручує детек-
тивну інтригу, а тут приходить 
динамічний Івченко і вбиває в 
одному реченні всіх сімох 
основних підозрюваних, зате 
розпочинаються фехтування 
на жандармських шаблях і са-
мурайських мечах та інші ви-
тівки в стилі Жана Маре. Має 
цей роман у новелах також 
певні ознаки стим-панку. «Бо-
йові монахи», що сиплються 
на дніпрові острови з освяче-
них цепелінів у одному з опо-
відань, примушують згадувати 
не тільки минувшину, а й 
певні конфесійні особливості 
сучасного Києва.

Самі детективники вважа-
ють свій жанр інтелектуаль-
ним. А коли в суспільства не-
має попиту на інтелект, немає 
його й на таку літературу. 
Принаймні цю версію озвучу-
вали на круглому столі. Нехай 
вибачать мене добродії-детек-
тив ники, але з інтелектуаль-
ною літературою, з «високою 
полицею» в нас справи, може, 
теж не ідеальні, а все-таки 
кращі. Детективи, звичайно, – 
шарада, вправа для мозку, але 
пишуться, погодьтеся, за пев-
ними канонами (чи, якщо хо-
чете, шаблонами), які не терп-
лять новацій. Може, оті ле-
кала не надто вдало відтворю-
ються, тому й доводиться на 
означення жанру весь час 
вживати якихось прикладок, 
як не «ретро», то «етно» і на-
віть «стим-панк», а сам канон 
засвоєний погано? Напри-
клад, сліди автор плутає і від-
волікає увагу читача геть не 
винахідливо, тож розгадка 
прочитується ледь не з пер-
ших сторінок? А після цього 

хоч які детективи пиши: хоч 
іронічні, хоч жіночі, хоч полі-
цейські, хоч історичні – вже 
нічим не зарадиш…

Як спростування цього 
припущення пропоную увазі 
аудиторії детективи Олексія 
Волкова, хоча б «Слід на 
воді». Це отой самий, каноніч-
ний детектив-детектив, ін-
трига в якому закручена за 
всіма приписами жанру, 
ускладнена багатьма хибними 
версіями, розбиратися в яких 
іноді не менш захопливо, ніж 
в основній, і весь належний 
для можливості правильних 
припущень фактаж згодову-
ється читачеві геть непомітно. 
Ну, от так, щоб потім вигук-
нути: «Йоксель-моксель! Ну 
звичайно! Вбивця бухгалтер! 
Я знав, знав!» – хоча до оста-
ньої сторінки це не зрозуміло 
навіть телепатові. Як нале-
жить романам про Джеймса 
Бонда, є пара антогоністичних 
красунь: доброчинна й небез-
печна, Волков уміло заплутує, 
хто з них яка, і навіть радієш 
наприкінці, що правил бонді-
ани не дотримано, доброчин-
ної вродливиці не вбивають. 
Припиняю, бо переповідати 
детективи – то ризик для кри-
тика, втім, не втримаюся від 
особливо соковитої подро-
биці. Особисто мене уразили 
наповал епізод із вирощуван-
ням у теплиці китайських 
тюльпанів, удобрених екскре-
ментами рептилій, та всі по-
дальші дії цього етапу розслі-
дування. Просто тобі привіт 
від Ніро Вульфа з його орхіде-
ями неназваному містечку 
України.

Мені здається, поки я пи-
сав цю розвідку, правильна 
версія в мене все-таки з’я ви-
лася. Усі названі мною іно-
земні представники армії де-
тективів, чиї імена, безу-
мовно, відомі читачам при-
наймні своєї країни, екрані-
зовані. Не може бути попу-
лярним детектив без кіновер-
сій. І навіть чи не єдиний 
приклад багатотиражного (за 
кордоном) українського де-
тективника Андрія Куркова 
це підтверджує. У нього спо-
чатку була французько-
українська екранізація «При-
ятеля небіжчика». І все, 
крапка. Схоже, без цього 
ніяк, особливості жанру. 
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«Стіґ Ларссон. 
Детективіст 
на тлі епохи». 
Книжка 
Яна-Еріка 
Петтерссона 
вичерпно 
розповідає, 
як шведський 
журналіст став 
літературною 
суперзіркою

Елементарно, Ларссоне
Якісна масова проза допомогла шведській літературі вийти  
в глобальні лідери

О
дного листопадового дня 
вісім років тому відомий 
у вузьких колах сток-
гольмський журналіст 

піднявся на сьомий поверх до 
свого офісу сходами, бо не пра-
цював ліфт. Через раптове на-
вантаження в 50-річного чоло-
віка стався серцевий напад і за 
кілька хвилин він помер. Фаталь-
ний підйом став для нього, втім, 
не тільки відходом із життя, а й 
сходженням до слави як автора 
детективної трилогії «Міленіум» 
– на жаль, Стіґ Ларссон став зна-
менитим після смерті.

У виданій українською мо-
вою наприкінці минулого року в 
«Темпорі» книжці «Стіґ Ларс-
сон. Детективіст на тлі епохи» 
розповідається історія на сьо-
годні найвідомішого, либонь, 
письменника зі Швеції, що про-
йшов шлях від вузькоспеціалізо-
ваних журналістських розсліду-
вань до двох екранізацій і понад 
60 млн проданих примірників 

книжок у всьому світі – при-
близно вшестеро більше, ніж 
живе людей у його країні. Як ви-
йшло так, що література десяти-
мільйонного народу і мало по-
ширеної мови завоювали цілу 
нішу за кордоном і, по суті, під-
корила світ?

ТЕМНА АТМОСФЕРА
У Німеччині найавторитетні-
шим залишається список бест-
селерів від тижневика «Шпі-
ґель», і рідко коли в ньому 
можна не побачити шведської 
книжки. Останнім надпотуж-
ним успіхом став «Сторічний, 
що вистрибнув із вікна і зник» 
журналіста Йонаса Йонассона. 
Видана ще 2009 року, вона що-
йно перекладена німецькою, а 
тепер і англійською, розповідає 
історію XX століття на прикладі 
долі однієї людини, перепліта-
ючи це із сюжетом типового 
трилера. Дечим задум нагадує 
шведську версію нашого «Сто-

ліття Якова». То не так масова, 
як гібридна проза, що недалеко 
відійшла від інтелектуальної лі-
тератури.

Проте ці успіхи міцно закрі-
пилися за основною масою швед-
ських бестселерів, яку становлять 
усе-таки детективи. Ціла школа, 
ширше кажучи, скандинав-
ського, однак насамперед швед-
ського детективу сформувала 
дуже характерний стиль, що має 
попит у всьому світі.

Кірстен Неґеле має особливу 
роботу в німецькому видавни-
цтві «Гайне», що входить до 
групи Diana Verlag і є частиною 
транснаціональної корпорації 
Random House. Вона працює чи-
тачем – переглядає новинки 
книжкового ринку, добираючи 
ті, які було б цікаво перекласти. 
Володіючи скандинавськими 
мовами, Кірстен спеціалізується 
саме на швед ській літературі. 
Навіть вужче: на шведських 
кримінальних детективах.

Автор:  
Роман Горбик

КІБЕРПАНКІВСЬКА  
ПЕППІ. Образ Лісбет 

Саландер –  
асоціальної,  

вразливої  
та водночас  
внутрішньо  

сильної дівчини – 
головний козир  

трилогії  
Ларссона
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ЦИТАТИ
«Стіґ був чимось більшим, ніж його детективні романи. Він був палким за-
хисником прав жінок, антифашистом. Романи Стіґа ніколи не набули б та-
ких сюжетних ходів без його соціальної підкованості».

«Дещо з того, що він розказував, змусило мене замислитися, чи не був він 
патологічним брехуном, але згодом я зрозумів, що за основу всіх розпові-
дей правили реальні події».

Мікаел Екман, шведський журналіст («Стіґ Ларссон. Детективіст на тлі епохи»)

«Шведи справді виробили 
особливий стиль, – розповідає 
вона. – Їхні романи завжди за-
нурені в суспільний контекст, у 
конкретні час і місце. Вони та-
кож дуже соціально-критичні, 
часом до моралізаторства – 
шведи не соромляться викри-
вати вади суспільства. Часто 
принципово «анти героїчні»:  
розвінчують усіх персонажів, 
уникають будь-якої ідеалізації. 
Атмосфера шведського детек-
тиву дуже темна, похмура».

Мода на кримінальні романи 
з Півночі триває в Німеччині вже 
два десятиліття. «Вона почалася 
після книжок Геннінґа Ман-
келля на початку 1990-х, потім 
переважив Гокан Нессер, піз-
ніше, нарешті, Стіґ Ларссон, 
який на той час був найуспішні-
шим у світі, – каже Кірстен. – За-
вдяки цим здобуткам шведські, а 
з ними й інші скандинавські де-
тективісти стали знову дуже по-
пулярні. Хоча, на мою думку, 
йдеться радше про окремих авто-
рів, які справді спрацьовують, а 
не про «нордичний» детектив як 
жанр у цілому». Проте додає: 
«Усе-таки цей успіх здається 
дуже тривалим, він аж ніяк не 
скороминущий. Та й конкурен-
ція між видавництвами за швед-
ських авторів тільки зростає».

НОСТАЛьГІЯ ЗА ПЕППІ
У чому ж секрет цього успіху? 
«Думаю, розгадка криється в ін-
тересі до екзотизованої Швеції 
доби «постфолькхеммет», – по-
яснює декан факультету літера-
турознавства університету Седер-
терн у Стокгольмі Сара Ґранат.

«Фолькхеммет», дослівно 
«дім для народу», – це термін, 
створений шведськими соціаліс-
тами наприкінці 1920-х як образ 
ідеальної країни, основаної на 
громадянській солідарності та 
синтезі елементів капіталізму й 
соціалізму. Цей ідеал намагалися 
реалізувати в 1930–1970-х низка 
урядів, що й витворило тради-
ційне уявлення про «шведський 
добробут» у світі.

«Фолькхем – це Швеція 
Карлсона й Пеппі, реалістичних 
фільмів Берґмана і пісень гурту 
АВВА, – розповідає професор 
Ґранат. – Швеція, якої вже не іс-
нує, про що світ переважно не 
здогадується, але за якою, втім, 
має величезну ностальгію». Де-
тективи і розвінчують, і підтри-
мують той міф.

Почасти це пояснює, чому 
попит на «крімі» зі Швеції такий 
шалений. «А крім того, вони про-
сто добре написані, одна ж хо-
роша книжка викликає інтерес 
до інших, – каже пані профе-
сор».

Проте, на думку експерта, за-
рано говорити про шведський 
детектив як якийсь окремий 
жанр, хоча збоку це й може вида-
ватися зовсім не так. Чимало на-
віть відомих авторів пишуть до-
сить шаблонно і намагаються 
імітувати свої колишні успіхи. 
«Взагалі є різні стилі, – каже лі-
тературознавець, – від тих, хто 
наслідує Аґату Крісті, до тих, хто 
моделює себе за прикладами ре-
алістичних книжок Шевалль та 
Валее, наприклад, Рослунд та 
Хеллстрем, які пишуть майже 
документальні романи, збира-
ючи до них величезний фактич-
ний матеріал».

ФОТОРОБОТ АВТОРА
Підвалини  успіху шведського 
детективного роману заклали 
задовго до Ларссона, ще в 1960-х 
роках, подружня пара Май Ше-
валль і Пер Валее, які написали 
10 романів із серії про поліцей-
ського детектива Мартіна Бека. 
Саме вони задали типовий кри-
тичний і лівацький тон, прита-
манний тепер цілій шведській 
школі. Від них простежується й 
особливий тип автора: пере-
важно це людина з великим жур-
налістським досвідом розсліду-
вань чи кримінальної хроніки, 
чудовим знанням фактажу й ре-
ального кримінального світу.

До того ж шведський детек-
тивіст має зазвичай дуже ради-
кальні, марксистські погляди на 
суспільство. Звідси й критика 
шведської моделі, намагання по-
казати її непривабливі сторони, 
загнивання «суспільства добро-
буту» в реалістичних і натураліс-
тичних барвах.

Геннінґ Манкелль є одним із 
найуспішніших авторів такого 
штибу, відомий своїми сенти-
ментами до палестинців і непри-
миренною лівою позицією. Кри-

тики вважають, однак, що саме 
крах комунізму – падіння заліз-
ної завіси і початок міграції до 
Швеції з Південно-Східної Єв-
ропи – заклав основу тих супере-
ч ностей, які Манкелль висвітлює 
в серії своїх романів про детек-
тива Курта Валландера. 

Не останню роль у популяри-
зації скандинавського детективу 
відіграло й убивство прем’єр-
міністра Швеції, соціаліста 
Улофа Пальме на вулиці Сток-
гольма 1986 року, яке й досі за-
лишається нерозкритим. Саме 
воно підігріло інтерес до детек-
тивної літератури, кримінальних 
романів і, зокрема, політичних 
детективів. Не дивно, що в швед-
ських романах кримінал і полі-
тика йдуть пліч-о-пліч, як і тема 
насильства та деградації того, хто 
його чинить.

Успіх шведської літератури у 
світі дає українським письменни-
кам і надію, і матеріал для реф-
лексії. Звичайно, якщо наша кра-
їна й запропонує світові власний 
масовий жанр, то це, ймовірно, 
буде щось на кшталт «магічного 
реалізму», а не раціонально-
критичний детектив.

І все ж напрошується порів-
няння: хоча шведською розмов-
ляє значно менше людей, ніж 
українською, а англомовна ма-
сова культура тисне на скандина-
вів не слабше, ніж російська на 
пострадянські народи, пере-
клади й закордонний успіх авто-
рів зі Швеції не йдуть у жодне по-
рівняння з українськими, не ка-
жучи вже про популярність 
удома. Ця країна доводить, що й 
відносно невелика культура 
може не тільки не потерпати від 
глобалізації, а й користатися з 
неї.

Водночас успіху шведів спри-
яло те, чого бракує українцям: 
структурований книжковий ри-
нок із давніми традиціями, куль-
тура читання, позитивний імідж 
країни за кордоном та бодай мі-
німальне ознайомлення з її куль-
турою. Саме з цього і варто почи-
нати прорив української літера-
тури на світові ринки. 

НАйУСПІШНІШІ 
ШВЕДСьКІ 

АВТОРИ

Астрід Ліндґрен  
100 млн примірни-

ків, переклад  
95 мовами

Стіґ Ларссон 
 63 млн примірни-

ків, переклад  
44 мовами

Геннінґ Манкелль  
40 млн примірни-

ків, переклад  
41 мовою

Май Шевалль  
і Пер Валее 

 10 млн примірни-
ків, переклад  

35 мовами

Камілла Лекберґ  
10 млн примірни-

ків, переклад  
33 мовами

Гокан Нессер 
 10 млн примірни-

ків, переклад  
25 мовами
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«Обертонік»

Національний музей україн-
ського народного декоратив-
ного мистецтва
(Київ, вул. Лаврська 5,  
корп. 29)
Міжнародний фестиваль обертоно-
вої музики присвячений найдавні-
шим інструментам: варганам (дрим-
бам), діджериду, а також горловому 
співу. Учасники зможуть поспілкува-
тися з представниками різних напря-
мів обертонової музики й відвідати 
майстер-класи зі співу та технік гри. У 

програмі заходу ви-
ступи Airtist (Угорщи-
на), Davide Swarup 
(Нідерланди), Тур-
бодзен (Росія), укра-
їнських виконавців, 
таких як етнотран-
сбенд «Дзень», гурт 
«Радвел» та ін.

«АукцЫон» 

Центр культури і мистецтв 
НАУ
(Київ, просп. Комарова, 1)
Пітерський авангардний рок-гурт  у 
компанії з відомим джазовим контр-
абасистом Владіміром Волковим 
приїде до Києва з великим сольним 
концертом, на якому представить 
свій новий альбом «Юла». Пекельна 
суміш з альтернативного року, пси-
ходеліки, ска, авангард- і джаз-року 
в супроводі химерних поезій Олє-
ґа Ґаркуши вже понад 30 років є їх-
ньою візитівкою. 
«АукцЫон» наразі 
залишається одним 
із небагатьох ро-
сійських рок-гуртів, 
що творить «чисте 
мистецтво» без до-
мішок комерції чи 
кон’юнктури. 

Анонси

для коханки і дружини, доньки і колег, бізнесу і 
суду, правди і брехні. Фільм міг би бути лише 
драмою і психологічним трилером з елементами 
криміналу, бо має всі потрібні жанрові складові 
добротного кіно. Але вже якогось повітря, атмос-
ферності задає музика Кліффа Мартінеза, по-
стійного композитора Стівена Содерберґа. Та й у 
сценарії, написаному самим Ярецкі, окремі 
слова, такі як код, починають вказувати на місце 
перебування певної схованки, таємниці: система, 
сім’я, закон. Ці речі примушують до правил і їх 
невпинного, постійного дотримання. Але, як ка-
жуть головний герой і практично всі у стрічці, це 

Р
ежисер Ніколас Ярецкі, до цього докумен-
таліст і кліпмейкер, «Порочною при-
страстю» на відмінно захистив свої амбіції 
щодо повнометражного кіно. Зрозумілий, 

вправний, у міру цікавий, хоч і доволі стандарт-
ний початок його дебютного великого фільму ро-
бить глядача цілковитим хазяїном інформації 
про героя – розумного, багатого інвестиційного 
бізнесмена. Але, здається, глядача позбавили і 
простору для роздумів. Це, звісно, суб’єктивно як 
про простір, так і про роздуми: мовляв, навіщо 
роздумувати, коли глядачеві потрібно, не відво-
лікаючись, простежити нитку історії від зав’язки 
до розв’язки? Та «Порочна пристрасть» тому й 
варта уваги, що талановито натякає на інформа-
цію між рядків, коли самі рядки щільно стиснуті 
невпинним і багатим сюжетом, у якому є місце 

«Війна краде дитинство» 

Національний художній му-
зей України
(Київ, вул. М. Грушевського, 6)
Експозиція Міжнародного фото-
документального проекту присвя-
чена дітям, змушеним жити в зо-
нах воєнних конфліктів, які втра-

тили найдорожче у своє-
му житті – дитинство. Про-
ект представлений у ви-
гляді виставки унікальних 
кадрів з місць збройних 
сутичок ХХ і ХХІ століть. 
На знімках усесвітньо ві-
домих фотографів – учас-
ників проекту (Амі Вітале, 
Олександр Глядєлов, Єф-
рем Лукацький, Бернат 
Арманге) відображені по-
дії в Афганістані, Пакис-
тані, Сомалі, Кавказькому 
регіоні та Іраку. 

Аудит 
життя
За простими жанровими 
викрутасами «Порочної 
пристрасті» ховаються  
складні механізми нашого  
життя

КІНО

«Порочна  
пристрасть»/  
«arbitrage».  
У кінотеатрах  
України  
з 11 жовтня 

  3–21 жовтня    13 жовтня, 19:00    13–14 жовтня  
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«Гротеск» 

Національний музей Тараса 
Шевченка
(Київ, б-р Т. Шевченка, 12)
Гротескні живописні портрети ві-
домих українців, насичені яскра-
вими фарбами пейзажі Криму та 
Карпат, а також графічні аркуші, 
що відображають сучасну абсурд-
ну дійсність, – такою є експозиція 
київських художників Володими-

ра та В’ячеслава Каза-
невських. У роботах ві-
домого карикатуриста 
Володимира, лауреата 
понад 300 міжнарод-
них премій, та живо-
писця В’ячеслава, його 
сина, сучасна люди-
на постає перед гляда-
чем без прикрас, ого-
люються її соціальна та 
духовна сутності.

життя, «така система», коли потрібно збрехати 
дружині, аби була щаслива коханка, переробити 
документи, аби компанія з усіма її працівниками 
не збанкрутувала, сфальшувати докази, аби зви-
нуватити винного, збрехати, аби повірили. І всмі-
хатися, щоб не подумали поганого. «Порочна 
пристрасть» – про брехню, в якій – у сім’ї чи біз-
несі – в’язнуть всі… починаючи з моменту, коли 
збрехав уперше. Ярецкі і узагальнив це, і конкре-
тизував, додавши наприкінці сарказму. Коли ге-
рой каже дружині, ніби пояснюючи свої дії: «Світ 
як лід холодний», він чує від неї у відповідь: «Тоді 
тобі знадобиться пальто».

«Молодість»

Кінотеатр «Київ»
(Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 19)
Цьогоріч кінофестиваль представляє 
понад 300 стрічок з усього світу, 60 
– українських. За головну нагороду 
в повнометражній конкурсній про-
грамі змагатимуться 11 претендентів. 
Прикраса цієї добірки – українсько-
німецько-сербський фільм Дар’ї 
Онищенко «Істальгія» на 
тему еміграції. Відкри-
ється «Молодість» «ан-
тирежимною» німою 
стрічкою «Шкурник» 
Миколи Шпиківського 
(1929) в супроводі сим-
фонічного оркестру. Та-
кож у програмі ретро-
спективи фільмів Богда-
на Ступки, Мілоша Фор-
мана, Теодора Ушева.  

Фестиваль Давньої 
Музики

Будинок органної та камер-
ної музики
(Львів, вул. С. Бандери, 8)
«Похвала Музиці або Львівська Це-
циліада» – такою є підназва цьо-
горічного фестивалю. Упродовж 10 
днів музичну містерію творитимуть 
солісти, ансамблі, хори та оркестри 
зі Швейцарії, Великої Британії, Ав-

стрії, Польщі, України та Ро-
сії. Поміж учасників – кла-
весиністи Крістофер Стемб-
рідж, Світлана Шабалтіна 
й Наталія Сікорська, дири-
гент і музикант Марек То-
поровскі, трубач Томаш 
Слюсарчик, Петер Бено-
віч (барокова гітара), ан-
самблі «Хорея козацька», 
Starck compagnay, оркестр 
CORda Cracovia.

КНИжКИ

Богдан-Ігор Антонич. «Вибрані твори»
Книжка містить усі головні твори письменника (пое-
зії зі збірок, вибрані вірші з-поза них, першу редакцію 
лібрето опери «Довбуш», роман «На другому бере-
зі», більшість статей). Також у «Додатках» читач зна-
йде рецензії на збірки Антонича, написані ще за його 
життя (автори Ірина Вільде, Іван Огієнко, Євген Мала-
нюк та ін.), листи до поета, спогади, дослідження – всі 
ці матеріали малюють повніший, ніж досі був нам до-
ступний, його образ, а також показують епоху та лю-
дей, які її творили.

Марія Ревакович. «Persona non grata. Нариси 
про Нью-Йоркську групу, модернізм та іден-
тичність»
В есеях, уміщених у книжці, американсько-українська 
дослідниця зосереджується на феномені Нью-
Йоркської групи, на певних явищах українського мо-
дернізму й постмодернізму та на питанні формуван-
ня ідентичностей у літературі – всі ці теми повсякчас 
переплітаються і взаємодіють. Усіх авторів, тексти ко-
трих тут проаналізовано, об’єднує боротьба за свобо-
ду мистецького слова та негативне трактування їх чи-
тацькою аудиторією на певному етапі творчості.

Валерій Шевчук.  
«Птахи з невидимого острова»
У цьому перевиданні творів знаного майстра укра-
їнської прози знайшли собі місце філософські 
пригодницько-фантастичні повісті «Птахи з невиди-
мого острова», «Місячний біль» і «Початок жаху», а 
також гумористично-фантастична повість «Маленьке 
вечірнє інтермецо». Тут є все, притаманне творчості 
Шевчука: потужна містична аура, пунктирна подієва 
канва, вишита почуттями, розмислами, переживан-
нями метаморфоз, що відбуваються з людиною впро-
довж шляху. Чи то пак Шляху.

  13–23 жовтня     20–28 жовтня    25 жовтня – 8 листопада  



СЕНС жИТТЯ
Традиційний суботній вечір, 
побутові клопоти. На тлі те-
левізійних новин виникає вир 
думок щодо запланованих 
справ, життєвих проблем… Їх 
відволікає черговий сюжет: 
дворічний хлопчик пройшов 
чотири курси хіміотерапії, і 
цього недостатньо. Потрібна 
дорога операція, інакше… 
Чим завинили діти, у них же 
навіть гріха нема?! І якщо 
припустити, що вони розпла-
чуються за вчинки попере-
дніх поколінь, то чому? Через 
відсутність власної відповіді 
згадую слова одного зі свяще-
ників, що єдині здаються 
мені переконливими: це ма-
леньке створіння все-таки 
змінює життя інших людей. 
Вочевидь, у цьому сенс його 
існування. 

НАш ТИЖДЕНЬ| 
ВЕДМЕжА ПОСЛУГА
«Приїжджаю до Львова, на-
магаюся спілкуватися україн-
ською, а мені – краще вже го-
вори по-російськи», – таку іс-
торію я вже не раз чув від ро-
сійськомовних киян, які праг-
нуть удосконалити своє воло-
діння державною. Ті, хто по-
збавлений україномовного 
кола комунікації в столиці, 
намагаються говорити укра-
їнською принаймні на Заході 
країни, а там на них чекає 
розчарування. Хочу передати 
галичанам послання: оберіга-
ючи свої ніжні вуха від недо-
сконалої української артику-
ляції російськомовних спів-
вітчизників, насправді ви ро-
бите і їм, і нашій мові вед-
межу послугу. Адже без прак-
тичного застосування лю-
дина ніколи її не вивчить. 

:(
«Приїжджаю 

до Львова, 
намагаюся 

спілкуватися 
українською, 

а мені – 
краще вже 
говори по-
російськи»

 Максим  
Бугрій

Наталія 
Петринська

Валерія  
Бурлакова

Вікторія 
Матола

УТРАТА ОРІЄНТИРІВ
Чоловік, який розстріляв охо-
ронців маркету в Києві, умить 
став героєм інформаційного 
простору. Приміром, тележур-
налісти приділяють йому уваги 
не менше, ніж російським зір-
кам шоу-бізу. Те, що медійники 
прагнуть підвищити рейтинг ка-
налу будь-якими засобами, зага-
лом не дивує. Викликає подив 
реакція людей в інтернеті – чи-
мало форумів рясніють схваль-
ними відгуками цього моторош-
ного вчинку. Мовляв, караван-
ський стрілець – боєць, висту-
пив проти системи. Наскільки 
суспільство має бути зневіреним 
і дезорієнтованим, щоб із та-
ких, як він, робити героїв… У 
цьому контексті заклики дея-
ких «гарячих голів» про лега-
лізацію вогнепальної зброї в 
Україні здаються жахом – тоді 
кількість таких-от «месників» 
може стрімко зрости. 

ПОТРІБНІ ШЕРЛОК ГОЛМС 
І ДОКТОР ВАТСОН
Чи не озираєтеся ви іноді на-
вколо, мимоволі очікуючи, 
що поруч з’явиться чоловік із 
розповсюджених по всьому 
Києву світлин, підозрюваний 
у скоєнні потрійного вбив-
ства? Що ви у такому разі ро-
битимете? Я, наприклад, не 
маю однозначної відповіді. 
Нехай навіть він ослаблений, 
але кандидат у майстри 
спорту з боксу, то хто може 
тоді його побороти? Та дощі 
й мряка навіюють інше. Пра-
воохоронці ще досі не спій-
мали хитрого підозрюваного, 
бо використовують грубу 
силу й заслони, а потрібні 
кмітливість та інтелект. Тож 
караванського вбивцю могли 
б спіймати Шерлок Голмс і 
доктор Ватсон. 

КОНьЯК НЕ ГОРИТь
«Коньяк не горить», – бов-
кнув, святкуючи день наро-
дження, Сергій. «Як це? – зди-
вувалась решта, виключно гу-
манітарії. – Горить». «Ні», – 
безапеляційно запевнив хло-
пець… Протягом наступної го-
дини ми підпалювали цей на-
пій у келиху. Плескали його в 
камін. Поливши коньяком, 
смажили ковбасу. Розбудили 
сплячого друга. «Коньяк го-
рить?» – спитали, розштов-
хавши. «Та горить, горить…» – 
промугикав він крізь сон. Сер-
гій не погоджувався, спостері-
гаючи за вогняною феєрією 
навколо. Зрештою, Рома під-
палив власний палець. «Ко-
ньяк не горить?!» – запитував 
він Сергія, грізно потрясаючи 
палаючим мізинцем. «Не го-
рить», – упевнено відповів 
той. Пошкодувавши друга, до-
дав: «Горять його випари». 

Валентина 
Бутенко

БЕТОННА ЛОГІКА
Років зо п’ять тому, теж перед 
виборами, у нас навколо бу-
динків вирішили поміняти 
цілком пристойний асфальт. 
Покриття зняли, засипали ще-
бінь – і все. Люди довго че-
кали, писали листи, насамкі-
нець деякі доріжки таки про-
клали, решту залишили без 
змін. От і шкутильгають літні 
люди з ціпочками й матусі з 
дитячими візками або грязю-
кою, або гравієм. На наш за-
пит чиновники відповіли, що 
за документами там давно 
зроблені асфальтові покриття. 
А зараз навіщось поміняли бе-
тонні стовпи, хоч вони ще не 
один десяток років простояли 
б. Ближче до ЖЕКу лаштують 
дорогу, але до нас знову не ді-
йшли. Водночас плату за по-
слуги беруть справно. 

Дмитро  
Губенко
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