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У новій ВР понад 

100 мажоритарників 
увійдуть до складу 
пропрезидентської 
коаліц� або голосу-
ватимуть в унісон із 
нею. Попри те, що 
більшість із них не 
інформували про 

такий намір
виборців

10
За списками до парламенту 

потрапляє партія, рейтинг 
якої перед виборами відомі 

соціологічні служби 
оцінювали як значно 

нижчий від прохідного. Вона 
входить до 

пропрезидентської більшості 
або голосує разом із нею. 

При цьому до нової Верховної 
Ради не потрапляє третя 

реально опозиційна сила, 
рейтинг якої переважна частина 
соціологічних служб оцінювали 
як достатній для потрапляння у 

ВР або дуже близький до 5%

2
Висока частка (понад 

10%) виборців, які 
голосують за місцем 

проживання, 
оскільки не мають 

фізичної можливості 
прийти на дільницю

6
Значна кількість 

виборчих дільниць 
(більше ніж 5% в 
окрузі), де ОВК 

здійснює 
перерахунок 

голосів

8
Відхилення 
офіційних 

результатів виборів 
від результатів 
Національного 

екзит-полу більше 
ніж на 3%

5
Велика частка (по-
над 10%) недійсних 
бюлетенів (із двома 
позначками, без під-

писів членів діль-
ничних виборчих 

комісій тощо)

3
Непропорційно високі 
(щодо результатів по 

Україні) явка та 
відсоток тих, хто 

проголосував за партію 
влади на закордонних 

та спеціальних 
(в’язниці, лікарні) 

виборчих дільницях

4
Значна кількість 
дільниць, де у 

виборчих скриньках 
виявиться по кілька 
складених разом 

комплектів бюлетенів, 
відданих за одну 
партію чи канди-

дата-мажори-
тарниканика

7
Затримка передачі 
даних із ДВК до ок-
ружних виборчих 

комісій на 12–18 год, 
із ОВК до Центр-

виборчкому – на два 
дні та більше. 

Затримка з оприлюд-
ненням ЦВК офіцій-
них результатів вибо-

рів на кілька днів

1
Завищена явка у східних 

і південних областях 
(70% і більше), де соціо-

логічні дослідження 
цього разу фіксують 

низьку активність елек-
торату порівняно з по-
передніми виборами, 
та/або значна кількість 

дільниць у цих регіо-
нах, де явка станови-

тиме 90% і більше

54
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Мистецтво можливого
Чому свідомий вибір 
меншого зла є водночас 
категоричною відмовою 
від більшого

Ерккі Баховскі про те,  
як перемога правих 
на виборах в Естонії 
дала змогу країні 
остаточно розпрощатися з 
радянським минулим

10 ознак 
спотворення 
волевиявлення  
на виборах-2012

Погані ліки
Хто завалив 
аптеки 
неякісними 
ліками 
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Композитор Михайло Cai 
Caslavinieri Янковський про 
українців у Польщі, свободу 
музичного вибору та культуру 
оплати мистецтва 

Маленькі пухнасті 
створіння з Альфи 
Центавра?
Про сенсаційні 
відкриття 
астрономів 

46

42 44

10

26 28

Наш партнер: www.tyzhden.ua

22

40

4

16

зміст|НА чАСі

СпАДоК

СвіТ

30

Майже серйозно про 
царів у головах

Відокремити Україну від 
Януковича
Як має діяти українська 
більшість після виборів

У тіні Росії
Андреас Каппелер 
про те, чому 
Україна залишається 
білою плямою на 
ментальній мапі 
Європи

Анні Добантон: 
Україна – це десь у 
Європі... Проте де 
саме?

Єврофани проти 
євроскептиків
Чому посилення 
політичної інтеграції 
всередині ЄС може бути 
шансом для України 

Юрій Винничук 
про зарвавшихся 
пісатєлєй і 
всезнаючого 
Нікалая Яновича

Посилені засоби безпеки   
Чому новий закон про 
охоронну діяльність на руку 
насамперед приватним 
«арміям» олігархів

Континентальний  
вибух
Чим викликаний 
економічний бум у багатьох 
африканських країнах 

Війна з народом
Ексклюзивне 

інтерв’ю з одним із 
лідерів сирійських 

повстанців 

В очікуванні Арабської весни ідей
Чому арабському світові й 
державам із мусульманською 
більшістю потрібні не тільки 
політичні протести, а й 
інтелектуальна революція 
зсередини
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Інструкція для фальсифікатора
Чому цьогорічні парламентські вибори 
можуть позначитися наймасштабнішим 
за роки незалежності спотворенням 
волевиявлення

14

«Демократія» по-сталінськи
Як Кремль намагався 
легітимізувати добровільність 
приєднання Західної України 
до СРСР за допомогою 
виборів 48
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ГіДРА  
КОмУНіЗмУ 

П
рактично в кожному центрі українського міста чи села як нагаду-
вання про епоху совка бовваніє пам’ятник Лєніну. Спроби позбу-
тися реліктів тоталітарної доби в Україні наражаються на спротив 
ментально совєтської «партноменклатури». Натомість у країнах 

колишнього Варшавського договору активно триває процес дерадянізації 
на всіх рівнях, зокрема й на рівні символіки, тож така меморіальна 
«спадщина» опиняється в спеціалізованих музеях, парках скульптур чи 
просто демонтується. Хоча дехто вирішує це питання в оригінальніший 
спосіб. Віднедавна в Бухаресті, столиці країни, що свого часу жила під то-
тальним тиском диктатури Чаушеску, з’явився модифікований пам’ятник 
«вождю пролетаріату». «Гідра» – це витвір скульптора Костіна Іоніце на 
основі занедбаного постаменту оригінального радянського монумента 
Лєніна. Свою назву він дістав за те, що замість людської голови з шиї лі-
дера Жовтневої революції витинається переплетіння семи троянд, що 
здалека скидаються на багатоголову потвору з давньогрецького міфу. 
Нова статуя стоїть обабіч монумен-
тальної будівлі – копії Московського 
державного університету імені Ло-
моносова, де зараз містяться редак-
ції низки найбільших румунських 
друкованих видань на бухарестській 
Площі вільної преси. 

«Гідра» – це частина «Проекту 
1990», започаткованого румунською 
художницею Йоанною Чьочан взимку 
2010 року, який спрямований на кри-
тику суспільно-політичного життя Ру-
мунії та на пригадування гіркого ми-
нулого цієї країни в нинішні демокра-
тичні часи. 

Фото: АР
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Тиждень  
в історії

На мітингу в Празі 
чеський Національний 
комітет проголосив 
створення 
Чехословацької 
Республіки 

У Львові розпочалося 
засідання Народних зборів 
Західної України, які ухвалили 
прохання включити Галичину 
й Волинь до складу УРСР 

Набув чинності закон, 
який значно розширює 
права приватних 
охоронних структур

У Львові студент-
іноземець убив відомого 
лікаря-травматолога 
Леона Фрайфельда

Другий тур виборів 
до Сенату Чехії. 
Перемогли соціал-
демократи

   18 жовтня      20 жовтня      19 жовтня   

  26 жовтня 1939    27 жовтня 1782    28 жовтня 1918  

Народився Нікколо 
Паґаніні, італійський 
скрипаль-віртуоз, 
композитор

ОБИРАЙ

ТИ ТЕБЕабо
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Американець 
Джон Лауд 
запатентував 
кулькову ручку

Мартін Лютер оприлюднив 
95 тез проти індульгенцій 
– початок Реформації в 
Європі
 

У Женеві 
засновано 
міжнародний 
комітет 
Червоного 
Хреста

«Дніпропетровські 
терористи» 
оголосили 
голодування

Останні 
передвиборні 
дебати у США. За 
підсумками трьох 
раундів переміг 
Барак Обама

СБУ в аеропорту 
«Бориспіль» затримала 
майора мельниченка

Російська 
опозиція обрала 
Координаційну 
раду. Найбільше 
голосів дістав 
Алєксєй Навальний

   21 жовтня      22 жовтня      23 жовтня      24 жовтня   

мистецтво можливого

Студенти Туринського 
університету в італії 
заснували футбольний 
клуб «Ювентус»

  29 жовтня 1863    30 жовтня 1888    31 жовтня 1517    1 листопада 1897  

разу вибору без зайвого ентузіазму – себто адекватно 
пропозиції. Серед поширених серед громадян думок 
слід згадати одну: «Навіщо обирати між двох зол?» 
Утім, зрозуміло, що хтось когось усе одно вибере, – і 
тут мене раптом осяяло! Цим відкриттям я намага-
юся ділитися впродовж останніх тижнів на кожному 
розі, інколи зустрічаючи розуміння: політика – те-
риторія зла.

Це, здається, не вимагає спеціальних доказів. 
Політикою рухають інтереси та амбіції. Її інстру-
менти – примус та компроміси. Навіть бездоганно 
чисті люди, які іноді потрапляють у її силове поле, 
змушені толерувати ці неприємні речі. Це осередок 
гріха, де панує мистецтво можливого. Тож може 
йтися хіба що про більший чи менший ступінь зла, 
різну міру цинізму, агресії, апетитів. Я не мав якось 
змоги поговорити з Махатмою Ґанді, а от у Вацлава 
Гавела знахабнів і поцікавився, чи були вчинки в 
його політичній кар’єрі, якими він не пишається, але 
яких неможливо було уникнути? Президент (на той 
час уже колишній) відповів дуже швидко, ніби цього 
запитання чекав: «Так, але я через них шкодую». 
Уявляєте!

Серед дійових осіб українського політикуму щось 
не видно жодного Махатми Ґанді, жодного Вацлава 
Гавела, жодного Улофа Пальме. Але тільки на цій 
підставі бачиться зовсім нераціональним і нездар-
ним віддавати свою країну на поталу кільком загаль-
новідомим неситим хамам із перспективою перепро-
дажу. Значно розумніше – ще й моральніше – сві-
домо і тверезо між двох зол обрати менше.

А що, схоже, така постановка питання перевер-
тає проблему з голови на ноги! Я не брешу собі, я ні-
кому не дурю мізки, я оцінюю наслідки, не самоусу-
ваюся, не уникаю відповідальності, що дає вну-
трішнє право виголошувати дальші вимоги до 
«мого» меншого зла, а не безсило лаятися, наріка-
ючи на недосконалість людського матеріалу. Одне 
слово, у цьому є певний конструктив.

Це, так би мовити, загалом. А тепер стосовно по-
точного моменту: свідомий вибір меншого зла є вод-
ночас категоричною відмовою від більшого, яке вже 
давно перетворилося на абсолютне, буквально на 
«темний бік сили». Треба далі пояснювати, за кого я 
піду голосувати?  

Продовження 
теми 

на стор. 10–20

Автор:  
Юрій 

макаровС
хоже на епізод із психологічного трилера: ге-
рой переживає незворотність недавніх жах-
ливих подій і мучиться думкою, що запобіг би 
їм, якби було реально повернути час трохи на-

зад. На жаль, це частина власного досвіду кожної 
людини, починаючи від миті, коли усвідомлюєш, 
що не розбив би улюбленої маминої чашки, якби 
вчасно припинив гратися м’ячем. З віком тільки 
масштаб біди зростає. І от тепер на нас насувається 
щось схоже. Буквально після 28 жовтня.

Якось, безумовно, буде, але як саме? 300 про-
владних голосів у новій Раді – не чиясь хвора фанта-
зія, а цілковита ймовірність. Відтак наступні сто-
рінки сценарію читаються без особливих різнотлу-
мачень: остаточне підкорення національної еконо-
міки інтересам лічених олігархів на чолі з новим ко-
лективним – «Сім’єю»; остаточне закручування га-
йок за білоруським зразком; повна здача інтересів 
країни на догоду персональним інтересам вищезга-
даних осіб; цілковита втрата незалежності – не лише 
фактична, а й номінальна, із супутнім розпадом дер-
жави. Гіпербола? Згущення фарб? Паніка? Якщо ко-
мусь так здається, хай звернеться по прецеденти в 
північному напрямку. Там теж не вірили своїм Кас-
сандрам.

Три роки тому, коли цей сценарій тільки-но по-
значився, теж була розгубленість. Розумні й порядні 
люди так само вагалися, роблячи вибір із-поміж 
вельми недосконалих наявних кандидатів. Одна ша-
нована лідерка думок сформулювала свою позицію 
приблизно так: вона не хоче принюхуватися, обира-
ючи між двома купами гною. До політологічного те-
заурусу додався неологізм «противсіхи», а розви-
нена бридливість зіграла з країною злий жарт, під-
давши дальшим випробуванням усі п’ять чуттів лю-
дей і не з таким витонченим нюхом.

Моральні критерії інтелектуалів (як і будь-кого 
іншого), їхні суворі вимоги щодо політики не мають 
бути предметом глузування. Але є історичний час, і є 
контекст. Поза контекстом етичні шукання високо-
чолих неодноразово перетворювалися на добрі на-
міри, котрими, як відомо, менш вимогливі люди із 
задоволенням мостять дорогу в пекло.

З електоральних соціологічних моніторингів ві-
домо, що українці поставилися до наданого їм цього 

тЕнДЕнЦіЇ тижня|НА чАСі
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ДЖеФРі РОБеРТСОН
про український сталінізм
«В Україні діє «сталінська 
система» [...]. Суд-
ді не мають неза-
лежності», – кон-
статує британ-
ський правозахис-
ник

НА ЧеРГОВий ВіЗиТ ЯНУКОВиЧА ДО мОСКВи іНТеРНеТ      ВіДРеАГУВАВ ЧеРГОВОЮ ПОРЦіЄЮ САТиРи 

ОЛеКСАНДР 
ДиКУСАРОВ
чекає позиції
«Коли у нас буде по-
зиція, обов'язково 
дамо коментар», 
– заявив речник МЗС 
з приводу ситуація з 
Развозжаєвим

58% українців
вважають, що країна рухається в непра-
вильному напрямку. Дані Міжнародного 
республіканського інституту (США)

9 млн грн 
стільки в середньому коштує кілометр до-
роги, прокладеної для пересування укра-
їнських можновладців. Незалежне дослі-
дження за даними «Вісника державних 
закупівель»

лише 760 квартир
змогли придбати українці на умовах так 
званої дешевої іпотеки від уряду (під 3% 
річних). Дані Мінрегіонбуду

ФейС-КОНТРОЛЬ мАйЖе СеРйОЗНО

ВЛАДиСЛАВ ЛУК’ЯНОВ
у ролі Бонда
В окрузі кандидата роз-
давали календарі з 
його зображенням 
як агента 007: «У 
Бонда нет изъянов. 
Наш Бонд – Владис-
лав Лукьянов».

міТТ РОмНі
ворог Путіна 
Кандидат у президенти 
США від республіканців 
під час останніх деба-
тів назвав Росію «гео-
політичним ворогом» і 
пообіцяв не вдягати ро-
жевих окулярів, коли 
йтиметься про Ро-
сію і Путіна 

ЛЄОНіД РАЗВОЗЖАЄВ
викрадений в Україні
Російський опозиціонер, що 
приїхав в Україну, аби 
клопотати про полі-
тичний притулок у 
ЄС, за загадкових об-
ставин був затрима-
ний і доправле-
ний до РФ. 

 

Про царів у головахО
станнім часом у зовнішній політиці 
наш володар Межигір'я керується 
олімпійським принципом: головне не 
перемога, а участь. З тими, з ким від 

самого обрання він виступає за інтеграцію, 
досяг таких значних успіхів, що, аби голова 
не пішла обертом, вирішив поставити про-
цес на паузу. Час від часу навідується і до зао-
кеанського стратегічного партнера. Підда-
ним це подають як справжній прорив воло-
даря на світову арену. Насправді ж ідеться 
про вимушену гостинність до всіх, хто 
з'їжджається на різноманітні міжнародні за-
ходи. 

Але не менші успіхи володар Межигір'я 
демонструє й у відносинах зі стратегічним 
партнером «нє столь отдальонним». Принай-
мні якщо вірити трубадурам із видання, яке 
належить близькому до нього олігархові і ко-
тре щодня пише про успіхи володаря, досяг-
нуті «за сьогодні». На думку спадає ситуація, 
коли йому вдалося «поговорити, як швидко 
летить час» і навіть сфотографуватися із зао-
кеанським колегою (от тільки під супровід 
письмових погроз покарати його за погану по-
ведінку). Тоді трубадури писали про якісь 
втаємничені розмови, що ось-ось мали відчи-
нити скриню із кредитними доларами. Коли 
ж володар Межигір'я вирішив поспілкуватися 
зі своїм східним сусідом про «життя після 
шістдесяти», яке стає дедалі «красівЄє» (але 
не для всіх), та порушити питання «сокращє-
нія політічєского діалога», те ж таки видання 
повідомило про чергове «зрушення», однак 
цього разу вже щодо питання ціни на газ. І 
щоб ніхто не сумнівався, не через готовність 
здати національні інтереси, а виключно за-
вдяки особистим зусиллям володар Межигір'я 
зміг зробити геніальну «пропозицію, яка заці-
кавила Москву». А щоб якось виправдатись за 
марні сподівання Бєлокамєнной, а заразом і 
засвідчити, що він «порожняк нє ґоніт», ви-
рішив піднести своєму майбутньому хазяї-
нові подарунок – його бунтівного холопа, 
який був наївно сподівався, що в країні гос-
подаря Межигір'я, куди він утік, виконуються 
якісь міжнародні зобов'язання. Не мав він по-
нятія... 

Врешті, для холопів, які орієнтуються на 
«царя восточного», бажану картинку воло-
дар Межигірський таки показав, і якщо 
зможе їх переконати, що стане його слухня-
ним намісником, то здобуде трішки рей-
тингу для своєї свити. Питання радше в 
тому, скільки в країні таких холопів, у яких 
царя в голові немає, тож і шукають його на 
Сході?

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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Владислав Лук’янов. ПР, перший 
заступник голови Комітету Верховної 
Ради з питань бюджету. Виборчий 
округ № 54 (Донецька область. Центр 
– м. Шахтарськ). 155 млн грн (сума з 
держбюджету, яку отримали населені 
пункти округу протягом цього року) 

Сергій Федоренко. ПР, прізвисько – 
«Масажист Азарова». Виборчий округ 

№ 97 (Київська область. Центр –  
м. Бровари). 152 млн грн

Артем Пшонка. 
ПР, син генпрокурора. 
Виборчий округ № 81 (Запорізька 
область. Центр – м. Токмак). 99 млн грн

Володимир Литвин. 
Народна партія, спікер 

ВР. Виборчий округ № 65 (Житомирська 
область. Центр – м. Новоград-

Волинський). 95 млн грн

Петро мельник. 
ПР, народний депутат, ректор 
Національного університету державної 
податкової служби України. Виборчий 
округ № 95 (Київська область. Центр – 
м. Ірпінь). 74,7 млн грн

Сергій Клюєв. 
ПР, бізнесмен, брат секретаря РНБО 

Андрія Клюєва. Виборчий округ № 
46 (Донецька область. Центр – м. 

Артемівськ).  
73,9 млн грн

Валерій Баранов. Народна партія, 
народний депутат. Виборчий округ 
№ 78 (Запорізька область. Центр – м. 
Бердянськ).  
73,9 млн грн

НА ЧеРГОВий ВіЗиТ ЯНУКОВиЧА ДО мОСКВи іНТеРНеТ      ВіДРеАГУВАВ ЧеРГОВОЮ ПОРЦіЄЮ САТиРи 

КОРОТКО ПРО КАНДиДАТіВ-НАХЛіБНиКіВ

Про царів у головах

Виборча кампанія не для кожного кандидата обер-
тається велетенськими витратами власних коштів. 
Найспритніші провладні політики прагнуть по-
трапити до Ради за допомогою держбюджету: під-
купити виборців, дещо покращивши їхнє життя у 
своєму окрузі державним коштом, і при цьому збе-
регти власні статки. На нинішніх виборах цей 
тренд став особливо помітним. Найпоширеніший 
різновид такого підкупу – будівництво доріг, ре-
монт шкіл і тепломереж. Є й креативніші підходи 
до освоєння бюджету. Наприклад, син нинішнього 
прем’єра Олексій Азаров, що балотується у місті 
Слов’янську, зумів «позичити» в Донецька п’ять 
тролейбусів, а очільник Житомирщини Сергій Ри-
жук, який також іде в Раду від ПР, від імені ОДА 
підписав із місцевими ЗМІ офіційний контракт 
про висвітлення «найбільш значущих заходів, що 
проходять в області за участю керівництва облдер-
жадміністрації» на 1,31 млн грн. Найбільше бю-
джетних грошей виділили на округ регіонала Вла-
дислава Лук’янова – понад 150 млн. Телеканал ТВі 
навіть склав рейтинг найбільших кандидатів-
нахлібників (див. нижче).

На 10%
зріс приплив нелегальних мігран-
тів з Африки та Азії до України 
протягом 2012 року. Дані Держав-
ної прикордонної служби
 

€153 млрд на рік
витрачає ЄС на утримання безро-
бітної молоді. Дані Eurofound

тЕнДЕнЦіЇ тижня|НА чАСі
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1. БеЗ НАГЛЯДУ З БОКУ ОПОЗиЦії. По-
збавлення суб’єктів виборчого про-

цесу – партій та кандидатів у мажори-
тарних округах – можливості контро-
лю над процесом підрахунку голосів.
Згідно з п. 5 ст. 34 закону виборча комі-
сія (2/3 присутніх членів ДВК, які з огля-
ду на специфіку їх формування, напев-

но, контролюватимуться владою) на 
цілком законних підставах може ухва-
лити рішення про позбавлення права 
бути присутніми на засіданні офіційних 
спостерігачів, кандидатів у депутати, 
довірених осіб кандидатів, представни-
ків ЗМІ тощо на тій підставі, що «вони 
протиправно перешкоджають його (за-

сідання. – Авт.) проведенню». Спрово-
кувати таке рішення вона може досить 
просто. Скажімо, натягнути мотузку на 
відстані 3 м від стола, на якому раху-
ються бюлетені, й сказати, що за цю лі-
нію ніхто не має заходити, оскільки пе-
решкоджатиме роботі комісії. 
Якщо спостерігачі, кандидати в депу-
тати, журналісти починають протесту-
вати, ігнорувати такі заходи ДВК, вона 
приймає рішення про позбавлення їх 
присутності. А далі дістає можливість 
чинити з виборчими бюлетенями все, 
що заманеться. Приміром, у бюлете-
нях, де стоятимуть позначки за опози-
ційні партії, проставити ще одну – та-
ким чином вони будуть визнані недій-
сними. При цьому, як уже зазначалося 
вище, онлайн-трансляція процесу під-
рахунку голосів не передбачена, а доля 
відеозаписів буде в руках влади. 
Можлива й технологія light. Нікого не 
позбавлятимуть права бути на діль-
ниці під час підрахунку, але місця для 
присутніх – не членів комісії відводять 
там, звідки цей процес не дуже видно. 
І тоді, не дивлячись, яка позначка в бю-
летенях, член ДВК кладе їх на купку тих, 
що віддані за провладні партії та кан-
дидатів. Фокус у тому, що ніхто переві-
рити цього не може, крім самих членів 
дільничної виборчої комісії (більшість 
яких представлятимуть інтереси влади) 
та, за окремим рішенням, окружної ви-
борчої комісії, у деяких випадках – про-
куратури чи суду, які знову ж таки під-
контрольні владі.

Як спотворити 
результати 
волевиявлення
Внаслідок системної підготовчої роботи  
цьогорічні парламентські вибори можуть 
позначитися наймасштабнішим  
за роки незалежності спотворенням 
волевиявлення
Автори: Олександр Крамар, Андрій Скумін 

З
мінивши модель жереб-
кування членів окружних 
виборчих комісій, влада 
запрограмувала сценарій, 

за якого інтереси опозиції в них 
обстоюватимуть не більше ніж 
450 із 4050 потенційних членів 
ОВК (див. Тиждень, № 
35/2012). Більшість місць, які 
в результаті жеребкування діс-
талися маргінальним політси-
лам, схоже, репрезентувати-
муть інтереси ПР. Це підтвер-
джують члени багатьох окруж-
комів від опозиції, а також між-
народні спостерігачі, як, зре-
штою, і самі представники 
дрібних партій (див. Тиж-
день, № 38/2012). Форму-
вання складу ДВК відбулося за 
тими самими принципами, що 
вже позбавили присутності в 
окружкомах більшість опози-
ційних сил: жеребкування про-
водилося не за кожною комі-
сією окремо, а за всіма у межах 
виборчого округу. Відтак «є не-
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офіційна інформація, що з 87 
партій, які мають право пода-
вати своїх представників  у ко-
місії, печатки 49 містяться в од-
ному офісі», – зазначає голова 
Комітету виборців України 
Олександр Черненко. 

Тим часом саме ДВК при-
ймають основні рішення в 
ході виборчого процесу: під-
раховують голоси, віддані за 
партії та кандидатів-мажо-
ритарників, визначають, є бю-
летень дійсним чи недійсним, 
можуть визнати вибори недій-
сними на тій чи іншій діль-
ниці. А джерела Тижня свід-
чать про загрозу не просто 
встановлення контролю влади 
над більшістю членів комісій, 
а створення повністю «одно-
партійних» комісій шляхом: 
а) залякування членів ДВК від 
опозиції з тим, щоб вони на-
писали заяву на дострокове 
припинення повноважень; б) 
дострокового припинення по-

2. СПАЛиТи ГОЛОСи ЗА ОПОЗиЦіЮ. На 
виборчих дільницях, де прогнозова-

но абсолютна більшість підтримає опози-
цію (насамперед західні області), може 
бути цілеспрямовано зменшено кількість 
виборців, які проголосують на них. Для 
цього є широкий арсенал засобів. 
По-перше, «шкідництво» членів вибор-
чих комісій, які видають виборцям бюле-
тені у день голосування: членові ДВК до-
статньо не поставити свого підпису на бю-
летені, щоб він був визнаний недійсним. 
По-друге, розміщення в кабінках для го-
лосування ручок із чорнилом, що зникає. 
Під час підрахунку голосів бюлетені, на 
яких немає жодної позначки, будуть ви-
знані недійсними. 
По-третє, ДВК може «забути» вкинути в 
переносну виборчу скриньку (з якою го-
лосують виборці за місцем перебуван-
ня – «на дому») контрольного листа. Це 
робиться спершу на початку засідання, а 
потім коли члени комісії виходять на го-
лосування за місцем перебування вибор-
ця. Якщо під час підрахунку хоча б одно-
го контрольного листа немає, усі бюлете-
ні зі скриньки не враховуються. 
Є ще один небезпечний для фальси-
фікації виборчих документів момент 
– час їх транспортування, яке, відповід-
но до закону, здійснюють голова ДВК, 
його заступник і двоє членів, які у біль-
шості випадків всі можуть діяти в інтер-
есах влади. Якщо зважити, що в авто 
ще буде водій, то ці члени комісії за-
лишаються без зайвих «очей» (напри-
клад, в особі офіційних спостерігачів) 

і можуть ризикнути розірвати пакети 
з бюлетенями, зробити частину з них 
недійсними, а прибувши на засідання 
ОВК, вимагати повторного підрахунку 
голосів на дільниці.

Нарешті, можливе й визнання виборів не-
дійсними на дільницях чи в цілих округах 
у регіонах із відомою кількаразовою пе-
ревагою опозиції над партіями влади та 
її сателітами.

вноважень членів ДВК за рі-
шенням ОВК під надуманими 
приводами (наприклад, «не-
виконання обов’язків»).

Широко розрекламована 
ідея застосування відеокамер 
масштабним фальсифікаціям 
перешкодити жодним чином не 
зможе, але натомість здатна за-
лякати частину виборців, які 
остерігатимуться, що їхній ви-

бір проти влади стане відомим 
власникам підприємств чи ке-
рівникам установ, у яких вони 
працюють, і загрожуватиме 
звільненням. Адже рішення 
ЦВК передбачає відеоспостере-
ження в режимі онлайн-
трансляції лише під час голосу-

вання, коли камери нічого сут-
тєвого не зафіксують, бо осно-
вні фальсифікації можливі вже 
під час підрахунку бюлетенів, 
коли система працюватиме в 
режимі відеозапису, доступ до 
якого цілковито контролює 
влада. А згідно з внесеними 
після цього Верховною Радою 
змінами до Закону «Про осо-
бливості забезпечення відкри-
тості, прозорості та демокра-
тичності виборів народних де-
путатів 28 жовтня 2012 року», 
що стосуються відеоспостере-
ження на виборчих дільницях, 
його не буде на спеціальних 
(в’язниці, лікарні тощо) та за-
кордонних дільницях, тобто 
саме там, де найбільше можли-
востей проголосувати за ви-
борця і роздути явку. 

Тиждень аналізує мож-
ливі механізми маніпуляцій, 
які здатні забезпечити владі 
суттєві електоральні «бо-
нуси». 

ВіДеОКАмеРи Не ЗАВАДЯТЬ 
ФАЛЬСиФіКАЦіЯм,  
АЛе мОЖУТЬ ЗАЛЯКАТи 
ЧАСТиНУ ВиБОРЦіВ
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4. ПРиВеЗТи СОБі ВиБОРЦіВ. У мажо-
ритарних округах активно засто-

совуватиметься технологія збільшення 
електоральної бази підтримки певного 
кандидата за рахунок мігрантів. 
Приміром, якщо кандидат у народні де-
путати є власником чи топ-менеджером 
великого підприємства (керівником на-
вчального закладу) на території окру-
гу, за яким балотується, то він зацікавле-
ний, щоб якнайбільше його працівників 
(студентів) були виборцями його окру-
гу. Після широкого резонансу в ЗМІ Цен-
трвиборчком був змушений звернутися 
до ГПУ щодо перевірки інформації про 
примушування студентів Національно-
го університету Державної податкової 
служби України (м. Ірпінь Київської обл.) 
та його Вінницького філіалу, а також їх-
ніх родичів до тимчасової зміни місця во-
левиявлення – вони начебто мали відда-
ти свій голос на дільницях на території Ір-
пеня за ректора Податкової академії Пе-
тра Мельника. Кандидат у народні депу-
тати від партії «УДАР Віталія Кличка» Ігор 
Опадчий у звернені до ЦВК заявив, що 
його опонент у 215-му окрузі Галина Гере-
га також планує привезти на голосування 
10 тис. працівників мережі будівельних гі-
пермаркетів «Епіцентр», які контролює її 
родина. 
13 вересня постановою Центральної ви-
борчої комісії № 893 було затверджено 
новий Порядок тимчасової зміни місця 
голосування виборця без зміни його ви-
борчої адреси, яким дозволено зміню-
вати виборчу адресу лише в межах ма-
жоритарного округу. Це рішення викли-

кало некритичну схвальну реакцію, мов-
ляв, цим ЦВК заблокувала можливість ма-
сових міграцій «політичних туристів» в 
окремі округи шляхом тимчасової зміни 
виборчої адреси. Насправді ж, попри по-
зитиви постанови № 893, в жодному разі 
не можна говорити про вирішення про-
блеми. Просто тепер для того, щоб зміни-
ти виборчу адресу, потрібно буде змінити 
і реєстрацію. 
Причому для провладних кандидатів 
простимулювати такий процес несклад-
но. Наприклад, за даними громадської 
мережі ОПОРА, до списків виборців одні-
єї з дільниць виборчого округу № 25 у Дні-
пропетровську було включено 700 осіб, 
що зареєстровані за адресою Дніпропе-
тровського міського центру соціальної до-

помоги, в якому діє притулок для безхат-
ченків лише на 20 ліжок. Причому у спис-
ках на цій дільниці серед імовірних без-
притульних, які нібито перебувають у 
центрі соцдопомоги, були особи, які на-
справді не є такими, а живуть у власно-
му помешканні за іншою адресою. Члени 
комісії, що чергували на дільниці, заяви-
ли представникам громадської організа-
ції, що «в такому вигляді списки прийшли 
до нас із Держреєстру виборців». У Києві 
в окрузі № 222 було виявлено квартиру, у 
якій приписано 37 виборців.
Натомість значна частина потенційних 
прихильників опозиції із її базових регі-
онів, що не зможуть зареєструватися за 
місцем фактичного проживання, будуть 
позбавлені можливості проголосувати. 

3. ДОДАТи ГОЛОСіВ ДЛЯ СеБе. 
Збільшення офіційної явки на 

виборах за рахунок громадян, які 
насправді на дільниці не прийдуть, 
а відтак вкидання бюлетенів за-
мість них.
В умовах підконтрольних владі ко-
місій дуже легко реалізувати техно-
логію «значок» або «синій светр», 
яка полягає у видачі бюлетеня для 
голосування підставній особі. Сама 
технологія дуже проста: «декорова-
ний» умовним позначенням вибо-
рець (матеріально простимульова-
ний) підходить до члена ДВК, який 
бере участь у фальсифікації, й отри-
мує бюлетень замість особи, яка не 
прийде або не прийшла на вибо-
ри. Для цього створюється спеці-
альна база даних із прізвищ людей, 
які не з’являться на дільниці (щоб 
скористатися їхнім правом голосу), 
або технологія реалізується ввече-
рі, після завершення роботи дільни-
ці, коли всі «чужі», тобто не позначе-
ні заздалегідь домовленим знаком 

(светром, курткою, значком тощо), 
проголосують (після 20:00 дільни-
ця, за законом, закривається, але 
можуть проголосувати ті, хто на той 
час перебував на ній). 
Соціологічні опитування, які про-
водилися напередодні, засвідчили, 
що в базових для нинішньої влади 
Південно-Східних регіонах у 1,5–2 
рази більше громадян, які заявля-
ють, що не підуть на вибори, аніж 
на Заході та в Центрі. Тож якщо явка 
там виявиться зіставною з аналогіч-
ними показниками в останніх, отже, 
влада знайшла спосіб проголосува-
ти за них. Причому це стосується не 
лише виборів за партійними списка-
ми, де голоси згаданої категорії гро-
мадян здатні суттєво змінити резуль-
тат, а й мажоритарних, де їхні голо-
си можуть виявитися вирішальними 
у визначенні переможців в одноман-
датних виборчих округах (для чого 
часто достатньо 25–35% зареєстро-
ваних у тому чи іншому окрузі ви-
борців). 
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Як запобігти фальсифікаціям
Звичайно, всі згадані фальсифікаційні 
ходи можуть бути бодай частково ком-
пенсовані хорошою роботою на вибор-
чих дільницях офіційних спостерігачів 
та інших представників партій, ЗМІ й гро-
мадських організацій.  
Арсенал опозиції у протидії домінуванню 
ПР у виборчих комісіях не такий великий, 
як того хотілося б, проте певні можливос-
ті таки є. Поміж рекомендацій варто від-
значити такі. 
По-перше, усі дії членів ОВК і ДВК від опо-
зиції на засіданнях комісій бажано фіксу-
вати на відео-, фото- та аудіоносії, а в разі 
прийняття виборчими комісіями неправо-
вих рішень представникам опозиції свою 
незгоду викладати в «окремій думці». 

По-друге, потрібно орієнтувати членів 
ДВК від опозиції у разі тиску повідомляти 
у ЗМІ та правоохоронні органи, незакон-
ні рішення комісій оскаржувати в судово-
му порядку та інформувати про їхню на-
явність медіа і моніторингові, зокрема 
міжнародні, організації спостерігачів. 
По-третє, критично важливо, щоб у пар-
тій був резерв добре підготовлених спо-
стерігачів: якщо комісія ухвалює рішен-
ня про вилучення спостерігача, то біля 
виборчої дільниці має бути ще один від 
тієї самої партії, який замінить свого ко-
легу. Від офіційного спостерігача (до-
віреної особи, присутнього народного 
депутата тощо) дуже багато залежить у 
протидії фальсифікаціям. Зокрема, ре-
алізація згаданої технології «значка» 

чи «светра» неможлива, якщо спосте-
рігач перевірить паспорт виборця, яко-
му видають бюлетень. Свого часу спо-
стереження представників партій за яв-
кою (фізичний підрахунок виборців, які 
прийшли на дільницю) дуже добре себе 
зарекомендувало для виявлення мож-
ливого масового вкидання бюлетенів, 
оскільки для цього зазвичай до 14:00 
«накручують» явку.  
Багато фальсифікацій будуть неможли-
вими, якщо опозиційні партії домовлять-
ся про координацію спостерігачів у день 
голосування, бо на значній частині ма-
лих виборчих дільниць (у селах), за ін-
формацією джерел Тижня, опозиційні 
сили часто навіть не планують виставля-
ти своїх спостерігачів.
По-четверте, партії можуть активно ви-
користовувати такий процесуальний ста-
тус, як «представник ЗМІ», що є достат-
ньо захищеним перед виборчою комісі-
єю. 
По-п’яте, міжнародних спостерігачів слід 
заздалегідь запрошувати на очікувано 
проблемні дільниці. 
Нарешті, політичні сили мають попіклу-
ватися про те, щоб забезпечити технічне 
оснащення своїх спостерігачів фото-, ві-
део- та аудіоапаратурою. 
Ну і, звичайно, в українських умовах сут-
тєвим запобіжником фальсифікаціям 
може стати натовп людей біля виборчої 
дільниці, які нагадуватимуть про Пома-
ранчеву революцію як відповідь на зух-
валість влади під час підрахунку їхніх го-
лосів на президентських виборах у 2004 
році.

5. ОДиН БЮЛеТеНЬ. Громадські активісти 
повідомляли, що у провінції партія вла-

ди спускає інструкції в підконтрольні комісії 
не видавати виборцям бюлетені з прізвища-
ми мажоритарників, а самим заповнювати 
їх на її користь. Зокрема, про те, що таку ін-
струкцію начебто отримали члени 111-ї ОВК 
на Луганщині, повідомляла голова Луган-
ської обласної організації «Еко-регіон» і юри-
дичного об’єднання «Кодекс» Олена Степа-
нець на своїй сторінці у Facebook. За даними 
останніх соціологічних опитувань Фонду «Де-
мократичні ініціативи» спільно з КМІС, лише 
54,2% людей, які збираються прийти на діль-
ниці, за місяць до дня голосування знали, що 
половину депутатів обиратимуть за мажо-
ритарними округами. 24,4% «щось про це 
чули», а 21,4% не здогадувалися взагалі. Тож 
частка громадян, не обізнаних із мажоритар-
ною складовою виборів, зафіксована під час 
згаданого соцопитування, дає уявлення про 
те, що спотворення результатів у одноман-
датних округах за рахунок заповнення чу-
жих бюлетенів може стати вирішальним, осо-
бливо там, де для перемоги достатньо буде 
20–25% голосів. 
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9
У новій ВР понад 

100 мажоритарників 
увійдуть до складу 
пропрезидентської 
коаліц� або голосу-
ватимуть в унісон із 
нею. Попри те, що 
більшість із них не 
інформували про 

такий намір
виборців

10
За списками до парламенту 

потрапляє партія, рейтинг 
якої перед виборами відомі 

соціологічні служби 
оцінювали як значно 

нижчий від прохідного. Вона 
входить до 

пропрезидентської більшості 
або голосує разом із нею. 

При цьому до нової Верховної 
Ради не потрапляє третя 

реально опозиційна сила, 
рейтинг якої переважна частина 
соціологічних служб оцінювали 
як достатній для потрапляння у 

ВР або дуже близький до 5%

2
Висока частка (понад 

10%) виборців, які 
голосують за місцем 

проживання, 
оскільки не мають 

фізичної можливості 
прийти на дільницю

6
Значна кількість 

виборчих дільниць 
(більше ніж 5% в 
окрузі), де ОВК 

здійснює 
перерахунок 

голосів

8
Відхилення 
офіційних 

результатів виборів 
від результатів 
Національного 

екзит-полу більше 
ніж на 3%

5
Велика частка (по-
над 10%) недійсних 
бюлетенів (із двома 
позначками, без під-

писів членів діль-
ничних виборчих 

комісій тощо)

3
Непропорційно високі 
(щодо результатів по 

Україні) явка та 
відсоток тих, хто 

проголосував за партію 
влади на закордонних 

та спеціальних 
(в’язниці, лікарні) 

виборчих дільницях

4
Значна кількість 
дільниць, де у 

виборчих скриньках 
виявиться по кілька 
складених разом 

комплектів бюлетенів, 
відданих за одну 
партію чи канди-

дата-мажори-
тарниканика

7
Затримка передачі 
даних із ДВК до ок-
ружних виборчих 

комісій на 12–18 год, 
із ОВК до Центр-

виборчкому – на два 
дні та більше. 

Затримка з оприлюд-
ненням ЦВК офіцій-
них результатів вибо-

рів на кілька днів

1
Завищена явка у східних 

і південних областях 
(70% і більше), де соціо-

логічні дослідження 
цього разу фіксують 

низьку активність елек-
торату порівняно з по-
передніми виборами, 
та/або значна кількість 

дільниць у цих регіо-
нах, де явка станови-

тиме 90% і більше
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9
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бюлетенів (із двома 
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дні та більше. 

Затримка з оприлюд-
ненням ЦВК офіцій-
них результатів вибо-

рів на кілька днів

1
Завищена явка у східних 

і південних областях 
(70% і більше), де соціо-

логічні дослідження 
цього разу фіксують 

низьку активність елек-
торату порівняно з по-
передніми виборами, 
та/або значна кількість 

дільниць у цих регіо-
нах, де явка станови-

тиме 90% і більше



Відокремити Україну  
від Януковича
Більшість українців, які залишаються частиною європейської 
цивілізації, має зорганізуватися знизу, сформулювати власну  
стратегію розвитку країни та висунути якісно  
нові еліти, що будуть здатні її реалізувати

П
арламентські вибори в 
Україні стали не лише ви-
кликом для її держав-
ності, демократії та євро-

пейського курсу, а й тестом на го-
товність Заходу відстоювати здо-
бутий за останню чверть сто-
ліття авторитет і вплив на пост-
соціалістичних теренах. Наша 
країна – на роздоріжжі. З одного 
боку, уже два з половиною роки 
триває процес згортання свобод, 
які існували до 2010-го. Із дру-
гого – стоїть питання: чи 
вдасться зупинити цю негативну 
тенденцію чи, навпаки, вона по-
глибиться й призведе до своєрід-
ної модифікації російсь ко-біло-
руської авторитарної моделі.

ПРАВО НА ПОмиЛКУ
Під час останньої президент-
ської виборчої кампанії в Україні 
західні мас-медіа мусували тему 
«нового демократичного Януко-
вича», який нібито «виніс уроки 
зі своїх помилок» і зацікавлений 
у демократичному та проєвро-
пейському курсі. Очевидно, 
цьому сприяла активна ре-
кламна та лобістська кампанія, 
профінансована олігархами-
спонсорами нинішньої влади. 
Масштабні витрати й серйоз-
ність підходу команди Януко-
вича до проблеми відбілювання 
свого іміджу були зрозумілі вже 
тоді, однак інформація про роз-
галуженість мережі зв’язків із 
часто таємними лобістами на За-
ході залишається неповною і 
далі надходить завдяки журна-
лістським розслідуванням.

Чому нинішньому господа-
реві Банкової вдалося тривалий 
час водити за носа західних ліде-
рів? Значною мірою внаслідок 

того, що Захід ніколи не мав сер-
йозної стратегії стосовно Укра-
їни й уникав ґрунтовного ви-
вчення її внутрішніх реалій та 
процесів, які тут відбуваються. 
Натомість основну ставку зро-
блено було на мало-ефективну у 
вітчизняних умовах мережу не-
урядових організацій, які часто 
спотворювали уявлення про роз-
виток подій у країні, підносячи 
грантодавцям таку інформацію, 
яку останні самі зазвичай хотіли 
почути, й тим самим підживлю-
вали наявні на Заході стерео-
типи (див. Тиждень № 
13/2012).

Безпосередньо перед прези-
дентськими виборами 2010-го, 
перебуваючи під впливом по-
тужної дезінформаційної кампа-
нії, західні політики та ЗМІ мало 
уваги приділяли глибшому ана-
лізу ситуації в Україні. Зокрема, 
рецидивам авторитаризму і зне-
ваги до демократичних механіз-
мів функціонування влади, що 
спостерігались у Януковича за 
часів його керування урядом у 
2006–2007 роках. Відтак після 
перемоги у 2010-му вони навви-
передки поспішили його приві-
тати, наголошуючи на чесності 
виборів, і надалі висловлюва-
лися на підтримку нового лідера 
в процесі «стабілізації та консо-
лідації» влади (які в підсумку 
виявилися першими кроками до 
її узурпації), а водночас закрива-
ючи очі на методи, якими він 
цього досягав. Так само певний 
час цілком серйозно сприймали 
декларації Януковича та його 
оточення щодо проведення ре-
форм в Україні.

Аналогічному впливу в умо-
вах світової економічної кризи та 
протистояння у вітчизняному 
демократичному таборі підда-

лась і частина українців. Відтак 
значна кількість прихильників 
проєвропейського курсу Києва, 
розчарована в тодішньому уряді 
Тимошенко, або зігнорувала ви-
бори, або проголосувала проти 
обох кандидатів, що вийшли у 

другий тур, а інша частина, дезо-
рієнтована євроінтеграційними 
деклараціями, віддала свій го-
лос за Януковича. Попри це, він 
не дістав підтримки навіть 49% 
виборців і виявився першим 
президентом в історії України, за 
якого проголосувала лише від-
носна більшість.

Однак перемогу Януковича у 
2010 році останнім часом у за-
хідному істеблішменті часто 
розцінюють як аргумент на ко-
ристь того, що Помаранчева ре-
волюція була випадковістю й не 
мала нічого спільного з хвилею 
подібних оксамитових револю-
цій у країнах Центральної Єв-
ропи, які відкрили перед ними 
демократичну та європейську 
перспективу. Таке судження є 
небезпечним, бо провокує у по-
літиків ЄС та США спокусу від-
мови від активної підтримки єв-
ропейського цивілізаційного 

Автор: Олесь Олексієнко

ЯНУКОВиЧ ТА БіЛЬШіСТЬ 
УКРАїНЦіВ – Це ДВА РіЗНі 
СВіТи
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вибору українців, тим самим пі-
дігруючи активному тискові на 
нашу державу з боку неоімпер-
ської стратегії Путіна й полег-
шуючи шлях до поширення 
простору авторитаризму та ро-
сійського впливу за рахунок не 
лише України, а й інших постсо-
ціалістичних держав, особливо 
на південному сході Європи 
(див. Тиждень № 42/2012).

ЗмАРНОВАНий ЧАС
Відкат, що стався в Україні вна-
слідок розчарування частини 
громадян, був явищем харак-
терним і для інших країн ко-

лишнього соцтабору, зокрема 
Румунії та Болгарії. Однак це не 
завадило ЄС і НАТО докладати 
різноманітних зусиль для спри-
яння їхній інтеграції до свого 
складу. Натомість у випадку 
України з боку Заходу спостері-
гається небажання активних 
дій. 

Значна частина відпові-
дальності за нинішню ситуацію 
в країні лежить на помаранче-
вих лідерах, які не скориста-
лися шансом, що з’явився після 
2004–2005 років, аби набли-
зити державу до Європи. Вони 
не виправдали сподівань сус-
пільства на глибокі та якісні 
зміни, продемонстрували не-
здатність до згуртування й про-
ведення необхідної домашньої 
роботи для пришвидшення її 
євроінтеграції. У зв’язку з цим 
слід відзначити важливу со-
вкову рису, що домінувала в іс-
теблішменту помаранчевого 
періоду не менше, ніж у Кучми 
чи регіоналів: різке відділення 
політики від тих, хто, власне, 

привів будь-кого з них до 
керма, – від вільних громадян, 
які прагнули змін у країні й 
були готові заради цього пра-
цювати. Вимагаючи свого часу 
контролю за владою, помаран-
чеві не створили можливостей 
для діалогу і впливу на неї з 
боку громадськості, коли самі 
керували. Замість вирішу-
вати ключові проблеми роз-
витку пострадянської Укра-
їни знову звучали правильні 
гасла, але за ними не було 
конкретних дій.

Тож у цей період так і не 
сталося дерадянізації всіх 
сфер життя українського со-
ціуму, реформування судо-
вої та правоохоронної сис-
тем, демонополізації еконо-
мічної сфери, формування 
сприятливого інвестицій-
ного клімату й надійної соці-
альної основи для подальших 

перетворень – середнього 
класу, усвідомлення суспіль-
ством своєї національної іден-
тичності й готовності відстою-
вати власні політичні та 

соціально-економічні здобутки 
перед зовнішньою загрозою.  
Усе це позначилося на ставленні 
людей до влади, від якої очіку-
вали рішучих змін. Натомість 
дістали тільки інше видання со-
вка. А коли почала поширюва-
тися інформація про оборудки 
нових керманичів, їхні справи з 
великим бізнесом, готовність 
одержувати подачки від олігар-
хів замість суворо обмежувати 
останніх, швидкість утрати гро-
мадянської підтримки лише 
зросла. У підсумку совкові риси   
призвели до поразки, а прихід 
до влади Януковича і К° став 
лише демонстративною «рес-
таврацією» гірших рис, прита-
манних як радянській, так і ран-
ній пострадянській Україні.

Зі свого боку, Євросоюз 
змарнував час після відкриття 
перед країною у 2004–2005 ро-
ках перспективи, виявивши па-
сивність щодо стимулювання 
помаранчевих еліт до якісних 
змін, чого можна було досяг-
нути поєднанням чіткіших пер-
спектив і покрокового, чітко ви-
значеного за періодами вико-
нання вимог. Відтак було втра-
чено час для проведення низки 
незворотних зрушень, які зро-
били б відхід до авторитаризму, 
розпочатий 2010 року, немож-
ливим. Натомість Україна по-
вернулася до стану, який існу-
вав напередодні Помаранчевої 
революції, а відтак нові обста-
вини вимагають активнішої по-
зиції Заходу. Наше суспільство у 
своїй більшості залишається й 
надалі прихильним до європей-
ського демократичного курсу – 
його просто необхідно відо-
кремлювати від режиму Януко-
вича.

ЗАБЛОКОВАНіСТЬ 
ДемОКРАТиЧНиХ 
меХАНіЗміВ
Янукович та нинішня україн-
ська влада, з одного боку, й 
Україна та більшість її грома-
дян, із іншого, – це два різні 
світи. І вибори в цьому випадку 
часто не відображають реаль-
ної ситуації, бо, за великим ра-
хунком, упродовж усієї новіт-
ньої історії незалежної України 
по-справжньому вільних і чес-
них перегонів жодного разу не 
було. Щоразу ті чи ті фактори 
спотворювали реальні сус-
пільні настрої в країні на ко-
ристь тих, хто мав можливість 

ПРОБЛемА В ТОмУ, 
щО УКРАїНА й ДОСі Не СТАЛА 
ПОВНОЦіННОЮ 
НеЗАЛеЖНОЮ ДеРЖАВОЮ
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здійснювати маніпуляції. Спо-
чатку це були старі комуніс-
тичні партійні еліти, які збере-
гли владу на місцях після роз-
паду СРСР. Пізніше їхню роль 
почали виконувати олігархи. 
За останні два десятиліття в 
Україні так і не було сформо-
вано дієвих демократичних ін-
ституцій у тому розумінні, 
яким їх наділяють у західних 
країнах. А отже, те, що в розви-
нених демократіях могло б 
свідчити про підтримку тієї чи 
тієї політсили з боку суспіль-
ства, в українських умовах 
створює хибне враження.

Доля будь-якої держави із 
представницьким народовлад-
дям залежить насамперед від 
вибору, який раз по раз роблять 
її громадяни. Однак проблема 
сучасної України полягає в 
тому, що демократичні меха-
нізми ротації влади за останні 
два з половиною роки були фак-
тично зламані. Хоча й не такою 
мірою, як у Росії та особливо Бі-
лорусі, однак і в Україні цього-
річні парламентські вибори да-
лекі від уявлень про репрезен-
тативність, притаманних ста-
лим західним демократіям.

Низка маніпулятивних тех-
нологій у процесі електораль-
ної кампанії (див. Тиждень 
№ 38/2012), монополізація 
пов’язаними із владою олігар-
хами основних ЗМІ (насампе-
ред телеканалів) та штучно 
створена більшість залежних 
від влади членів у виборчих ко-
місій усіх рівнів створюють 
якщо й не безмежні, то принай-
мні безпрецедентні в історії не-
залежної України можливості 
для спотворення реальних 
електоральних настроїв насе-
лення (див.  стор. 10). Най-
більший результат ця техноло-
гія дає в мажоритарних округах 
(де обиратимуть 50% депута-
тів), однак істотний потенціал 
матиме й у визначенні показни-
ків волевиявлення за партій-
ними списками.

Цього разу є підстави осте-
рігатися більшого спотворення 
даних голосування, ніж 2004 
року. На відміну від більш по-
міркованого Кучми, який зна-
чно серйозніше ставився до по-
зиції Заходу, Янукович, схоже, 
має виразнішу прихильність до 
варіанту із силовим придушен-
ням виступів опозиції, сподіва-
ючись очолювати країну при-

наймні до 2020 року. Крім того, 
нині президент цілком контро-
лює Верховний Суд (завдяки 
попереднім змінам персональ-

ного складу й керівництва) та 
більшість у парламенті.

ВАЖЛиВіСТЬ АКТиВНіШОї 
ПОЗиЦії
Два роки делікатного пово-
дження Заходу з режимом Яну-
ковича засвідчили, що відсут-
ність вчасної суворої реакції лі-
дерів демократичних держав на 
перші кроки регіоналів у на-
прямку узурпації влади, заохо-
чують до більшої зухвалості на 
цьому шляху. Розпочавши з по-
рушення конституційної проце-
дури в процесі формування про-
урядової більшості в парламенті 
навесні 2010-го, масштабних 
зловживань під час місцевих ви-
борів восени того ж таки року 
(що через застосування розло-
гого інструментарію спотво-

рення механізмів народного 
представництва в органах міс-
цевого самоврядування забез-
печили провладним політсилам 
більшість у низці регіонів, де ті 
не мали й 20% підтримки) Яну-
кович перейшов до зміни кон-
ституційного ладу в жовтні того 
самого року, внаслідок чого здо-
був повноваження, мандата на 
які не отримував від виборців.

Відсутність адекватної реак-
ції Заходу на концентрацію в 
руках президента всіх важелів 
впливу на розвиток ситуації в 
країні актуалізувала потребу 
розправи з опозицією. І вже 
взимку 2010 – влітку 2011 року 
було розпочато політично моти-
вовані процеси й заарештовано 
найактивніших на той час її 
провідників, насамперед Юлію 
Тимошенко та Юрія Луценка. 
Наявність політичного лідера, 
розрив із яким під час прези-
дентських виборів у Януковича 
був у межах соціологічної по-
хибки, загрожувала майже не-
відворотним реваншем опозиції 
вже на парламентських виборах 
2012 року, а відтак і постанов-
кою питання про легітимність 
зміни конституційного ладу Ад-
міністрацією президента в 
2010-му. Опозицію потрібно 
було обезголовити, чого зна-
чною мірою було досягнуто.

ПеРеБУВАЮЧи ПіД ВПЛиВОм 
ПОТУЖНОї 
ДеЗіНФОРмАЦійНОї 
КАмПАНії, НА ЗАХОДі 
ГЛиБОКО Не АНАЛіЗУВАЛи 
СиТУАЦіЮ В УКРАїНі
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Увесь цей час Янукович обі-
цяв, що кожен наступний крок у 
наступі на демократію в Україні 
буде останнім, даючи виправ-
дання для пасивності Заходу в 
оцінці його дій. Майже рік євро-
пейців годували обіцянками, 
що справи проти опонентів ре-
жиму будуть позитивно вирі-
шені. А коли того цілком зако-
номірно не сталося, істебліш-
менту Європи та США дали зро-
зуміти, що він просто не так усе 
зрозумів, що в Україні «неза-
лежне судочинство», а режим, 
який зосередив у своїх руках 
контроль над усіма без винятку 
(включно не лише із третьою, а 
й четвертою) гілками влади, не 
має на них жодного впливу.

Схоже, зараз українська 
влада знову затіяла гру із Захо-
дом у «хорошого й поганого по-
ліцейського» і намагається по-
вторно пошити в дурні пред-
ставників тамтешнього політи-
куму за старим сценарієм, 
тільки змінивши декорації. По-
ширені за кордоном сподівання 
на зміну уряду згідно з резуль-
татами парламентських виборів 
в Україні можуть свідчити про 
стійкість віри, ніби в тенетах ни-
нішнього режиму є якесь здо-
рове начало, яке може розпо-
чати якісні зрушення. Проте на-
справді ці ілюзії більше схожі на 
той самообман, який спостері-
гався в західних колах спочатку 
щодо Владіміра Путіна, а потім 
щодо Дмітрія Мєдвєдєва.

Окрім іншого, пасивність 
Заходу в протидії згортанню 
української демократії демора-
лізувала широкі кола вітчизня-
ної громадськості, поставивши 
під сумнів спроможність охо-
плених кризою західних держав 
завадити поширенню автори-
тарного впливу Москви.

Водночас побоювання полі-
тиків Європи й Америки, що ре-
жим Януковича змінить геопо-
літичну орієнтацію в бік Росії у 
випадку різкіших дій супроти 
нього з боку Заходу, не зовсім 
виправдані. У разі подальшого 
зміцнення авторитарного 
тренду в країні такі ризики є 
значно вищими, аніж у випадку 
активних дій, спрямованих на 
те, щоб його зламати. Цивіліза-
ційні реалії України та інших 
пострадянських держав завжди 
були такими, що суспільні й по-
літичні сили, схильні до автори-
таризму та орієнтації на Москву 

(особливо коли РФ за правління 
Путіна знову стала класичним 
прикладом авторитаризму на 
євразійських теренах), у своїй 
абсолютній більшості є тотож-
ними. Отже, наскільки автори-
тарнішою стає та чи та постра-
дянська країна (і Україна в 
цьому випадку не виняток), на-
стільки невідворотнішим – її 
потрапляння під контроль 
Кремля.

Знищуючи залишки опози-
ції, незалежних ЗМІ та зародки 
громадянського суспільства, ре-
жим Януковича ліквідовує 
сили, здатні опиратися впливам 
сусідньої Росії. Та що довше він 
існує, то більшим є невдово-

лення ним на соціально-
економічному ґрунті серед усіх 
верств населення (як прихиль-
них до авторитаризму й Росії, 
так і не прихильних). І такої ан-
типатії влада не може нівелю-
вати. Після того сильніший ав-
торитаризм (у цій ситуації – зо-
внішній) рано чи пізно може ви-
тіснити слабший. Із цього при-
воду Тиждень уже писав, що 
Янукович в Україні розчищає 
шлях Путіну, навіть коли при-
пустити, що він і не бажає цього, 
з огляду на ризики втратити 
владу (див. Тиждень 
30/2012). 

ПОТРіБНА АКТиВіЗАЦіЯ 
УКРАїНСЬКОї БіЛЬШОСТі
Водночас західному істебліш-
менту необхідно усвідомити, що 
у своїй більшості українці мен-
тально були і є частиною Єв-
ропи, вони ніколи добровільно 
не сприймали й сьогодні не 
сприймають російсько-євра-
зійської суспільної моделі, яку 
їм намагається силоміць 
нав’язати режим Януковича. 
Політична команда останнього 
завжди спиралася на ментально 
русифіковану й радянізовану 
меншість, зосереджену насам-
перед на південному сході кра-
їни, а також на широкі можли-
вості маніпуляції суспільною 

свідомістю в умовах відсутності 
ефективних альтернативних 
еліт та демократичних інститу-
цій. Нарешті, вирішальними 
чинниками здобуття влади ни-
нішнім режимом завжди були 
підкуп виборців, політична ко-
рупція (мотивування в різний 
спосіб, зокрема й матеріальний, 
депутатів з опозиційних фрак-
цій переходити до Партії регіо-
нів, що засвідчили так звані 
плівки Забзалюка), викрив-
лення результатів волевияв-
лення бодай у тих регіонах, де 
ПР ніколи не втрачала влади. 

Перед українською біль-
шістю, яка досі так і не взяла 
владу в країні у свої руки, стоять 
важливі завдання. Потрібно на-
решті відверто діагностувати 
проблему, дати відповідь на за-
питання, як її вирішити, та роз-
починати роботу в цьому на-
прямі. 

Проблема полягає в тому, 
що після 21 року від моменту 
формального проголошення не-
залежності України вона так і не 
подолала постколоніальної 
інерції і не стала повноцінною 
незалежною українською дер-
жавою. Натомість лишалася 
уламком колишньої імперії, 
провідні позиції в якій збері-
гала меншість, що цілеспрямо-
вано виводилася в СРСР упро-
довж 70 років більшовицького 
режиму. Її представники почу-
валися і почуваються частиною 
пострадянського євразійського 
простору й увесь цей час нама-
галися вибудовувати в Україні 
другу Росію з косметичними 
відмінностями порівняно із са-
мою РФ чи Білоруссю. 

Зберігши реальну владу в 
країні в результаті специфіки її 
«зміни» на початку 1990-х років, 
підтримані цією меншістю еліти 
не мали нічого спільного ані з 
українськістю, ані з європей-
ськістю. Їхній персональний 
склад рекрутувався з представни-
ків партійно-комсомольської та 
господарської номенклатури ра-
дянських часів, «колишніх» 
(якими вони, як відомо, не бува-
ють) співробітників радянських 
силових структур, а також пов’я-
заних із ними представників на-
півкримінального бізнесу, що по-
став наприкінці минулого сто-
ліття. Комуністична ідеологія 
була до часу замінена на «помір-
коване державництво» з вико-
ристанням націонал-па тріо -

ЗАХіДНОмУ іСТеБЛіШмеНТУ 
НеОБХіДНО УСВіДОмиТи, 
щО У СВОїй БіЛЬШОСТі 
УКРАїНЦі НіКОЛи  Не 
СПРиймАЛи  РОСійСЬКО-
ЄВРА ЗійСЬКОї мОДеЛі
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гає лише в силі проходження ро-
сійського «катка», однією з мо-
дифікацій якого став більшо-
визм. Замість кількадесятиріч-
ного досвіду переважно демо-
кратичної державності в період 
між двома світовими війнами, 
який здобули центральноєвро-
пейські нації (включно з балтій-
ськими), наша країна пережила 
убивчий геноцид і фактично по-
головне винищення еліт, ба на-
віть середовищ, які могли її по-
рівняно швидко сформувати. 
Тому відновлення формальної 
незалежності на початку 1990-х 
супроводжувалося збереженням 
в Україні старої еліти, що про-
йшла селекцію в СРСР і не могла 
мати якостей, необхідних для 
керування суверенною держа-
вою. Не були створені в Україні 
за ці два десятиліття і повно-
цінні владні інституції, які лише 
обслуговували того чи іншого 
керманича та пов’язаних із ним 
олігархів, а не виконували свою 
державницьку функцію. Відтак 
у сьогоднішніх умовах не можна 
цілком покладатися на незалеж-
ність парламенту, суду, ЦВК 
тощо, які не є незалежними від 
режиму. 

Тому перед українською біль-
шістю стоїть завдання виробити 
проект розвитку країни, який 
має ґрунтуватися на українській 
ідентичності та відповідати єв-
ропейському цивілізаційному 
вибору. Реалізація цього проекту 
вимагає від суспільства проду-
кування альтернативних еліт. 
Для цього необхідно розпочи-
нати процес самоорганізації 
знизу. Він повинен базуватися на 
соціально-економічній основі 
малого та середнього бізнесу, се-
реднього класу загалом і супро-
воджуватися активними контак-
тами (тисячами) на горизонталь-
ному рівні з європейським гро-
мадянським суспільством. 

Так, формування альтерна-
тивних еліт на основі самоорга-
нізації суспільства, а відтак їх-
ньої консолідації на основі укра-
їнського національного курсу є 
більш складним і тривалим про-
цесом, аніж ситуативне згурту-
вання в технологічні опозиційні 
конгломерати, які очолюють 
представники тих самих совко-
вих еліт. Проте без цього, як до-
вів досвід понад 20 років україн-
ської незалежності, якісних і 
фундаментальних змін годі очі-
кувати. Понад те, усвідомлення, 

тичних декорацій, які втратили 
для совкової еліти свою актуаль-
ність, особливо в умовах активі-
зації реставраційних проектів 
Кремля та зростання сили тя-
жіння з боку останнього. Влада 
почала демонстративно відмов-
лятися від цих декорацій.

Українська соціально-
економічна модель увесь цей час 
залишалася в межах пострадян-
ської матриці. Доступ до еконо-
мічних ресурсів і можливість 
успішно вести бізнес були лише 
в тих підприємців, які приймали 
нав’язані їм правила корумпова-
ної та монополізованої олігархії. 
Успіх економічної діяльності за-
лежав не від її ефективності, а 
від наближеності до загально-
державних або місцевих адміні-
стративних еліт, тобто, по-суті, 
модифікованої партійності ра-
дянського зразка. Тож повноцін-
ного переходу від монополізова-
ної соціалістичної економіки до 
ринкової так і не відбулося. Ін-
шими стали лише декорації: ста-
рий директорат поповнився, а 
потім змінився новими олігар-
хами, часто з кримінальних кіл. 
Усе це на тлі відсутності реально 
незалежного суду фактично уне-
можливлювало прихід привче-
них до якісно вищої бізнес-
культури західних структур на 
український ринок, а відтак ро-
било його об’єктивно вразливим 
до тиску потужнішого (і фінан-
сово, і з погляду політичної під-
тримки «свого» уряду) росій-
ського бізнесу. 

Наразі масовій свідомості 
нав’язується об’єктивна необхід-
ність неформальної індульген-
ції олігархам та низці високопо-
садовців за методи, якими ті 
створювали свої бізнес-імперії в 
1990-х роках. Відтак актуаль-
ною залишається загроза кон-
сервації не тільки дикої бізнес-
культури, а й олігархічної 
суспільно-політичної моделі, 
які блокують цивілізаційні пер-
спективи України як правової, 
демократичної, європейської, 
україноцентричної держави. У її 
межах різко ускладнено форму-
вання реально альтернативних 
еліт, які могли б репрезентувати 
інтереси української більшості 
та реалізувати повноцінну євро-
пейську реінтеграцію нашої 
країни. А отже, спотворено пріо-
ритети політичної боротьби.

Відмінність України від 
країн Центральної Європи поля-

ОШУКАНий ЗАХіД

Найпоширеніші стереотипи щодо ситуації  
в Україні, які підживлювали грантоїдні неурядові 
організації : 
  «новий демократичний Янукович у 2010 році»;

  «українські олігархи зацікавлені в європейській 
інтеграції»;
  «Партія регіонів завжди перемагає на виборах»;
  «розвинене громадянське суспільство в Україні»;
  «плюралізм думок в українських медіа»;
   «неминучий розкол в оточенні Януковича 
між газовим лобі та групою донецьких»

що «король голий» і опозиція 
виявилася із того самого тіста, 
що й влада, загрожує щоразу де-
далі більшою хвилею розчару-
вання та підвищує ризики втра-
тити навіть ту квазінезалеж-

ність, що є в країні зараз. Нато-
мість консолідація української 
більшості знизу спроможна 
сформувати справді альтерна-
тивні еліти, здатні замінити на-
явні (і чужі її інтересам), та реа-
лізувати український європей-
ський цивілізаційний проект. 

Щоб надалі не ставати 
об’єктом маніпуляцій офіційного 
Києва, Захід має реалістичніше 
формувати власне уявлення про 
процеси, що відбуваються в 
Україні, на основі безпосередніх 
контактів із нашим суспільством і 
водночас критичніше ставитися 
до грантоїдних недержавних ор-
ганізацій, які, часто користую-
чись браком знань з боку захід-
них донорів та своїми монополь-
ними позиціями, лише піджив-
люють наявні стереотипи щодо 
ситуації. Потрібно шукати мож-
ливості встановити тисячі й де-
сятки тисяч горизонтальних 
зв’язків між громадянським сус-
пільством на Заході та в нашій 
державі, допомогти процесу їх 
формування. Відтак можна буде 
очікувати зростання нової еліти 

та формулювання стратегії 
змін в Україні. 
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м
іжнародний образ пев-
ної країни та народу не 
формується за кілька 
десятиліть – він радше 

продукт більш тривалого часу, 
інколи й не одного століття. 
Україна в цьому сенсі не виня-
ток, а радше типовий приклад. 
Значною мірою уявлення про 
сучасних наших співвітчизни-
ків на Заході сформувалося че-
рез стереотипи попередніх 
епох, на які наклалися новітні 
проекції. Про те, в яку істо-
ричну добу наша країна вири-
нула на ментальній мапі євро-
пейців, яких трансформацій за-
знав її міжнародний образ і що 
робити українцям, щоб покра-
щити свій імідж у світі, Тиж-
день спілкувався з австрій-
ським істориком Андреасом 
Каппелером.

У. Т.: Коли Україна з’явилася 
на ментальній мапі Європи?

– Це сталося в XVII столітті 
значною мірою завдяки козаць-
кій революції Богдана Хмель-
ницького. Перед цим були карти 
Боплана, які запустили назву 
Україна в науковий та політич-
ний обіг, а також повідомлення 
німецького дипломата Еріха Ля-
соти про запорожців. Але рево-
люція 1648–1657 років стала пе-
реломним моментом і до кінця 
XVIII століття на ментальній 
мапі Європи Україна фігуру-
вала. Велику роль тут зіграв не 
лише картографічний матеріал, 
а й подорожні нотатки західно-
європейських дипломатів і тор-
гівців, а також преса. На біль-
шості карт козаки ідентифіку-
валися з Україною – землею ко-
заків і частиною Європи. Але та-
кий образ не був суто топогра-
фічним. Насамперед він мав по-
літичний контент, котрий вклю-
чав у себе уявлення про коза-
цтво як людей, що понад усе ці-
нували свободу. Україну тракту-

вали тоді як політичного гравця 
на карті континенту, і цей образ 
прожив у західноєвропейській 
свідомості майже півтора сто-
ліття. 

У. Т.: що змінилося після ін-
корпорації українських зе-
мель до складу Російської та 
Австрійської імперій у другій 
половині XVIII століття?

– Після занепаду власної 
державності українці втрача-
ють репутацію політичної сили. 
До середини ХІХ століття кра-
їна зникає з ментальної і топо-
графічної мапи Європи. Це пе-
ріод її забуття. Водночас 
з’являються праці, що зобража-
ють ваш народ як примітивних 
дикунів, хоча з цікавою фоль-
клорною традицією, піснями, 
звичаями тощо. Найвідомiший 
текст цього періоду – праця 
Гердера, яка презентує уто-
пічну візію України як країни 
майбутнього, але її тодішні жи-
телі виведені тут як селяни-
варвари, котрі, щоправда, спі-
вають гарних пісень. Таким чи-
ном, на межі XVIII та ХІХ сто-
літь постає новий образ україн-
ців як нецивілізованого народу, 
напів’євро пей ців і напівазіатів. 
Їх вивчають більше в дискурсі 

У тіні Росії
Андреас Каппелер про те, чому  
Україна залишається білою  
плямою на ментальній  
мапі Європи

ЛиШе ПіСЛЯ 1991 РОКУ НА 
ЗАХОДі ПОЧАЛи ДУЖе 
ПОВіЛЬНО УСВіДОмЛЮВАТи, 
щО УКРАїНЦі мОЖУТЬ 
іСНУВАТи ОКРемО ВіД 
РОСіЯН і мАТи ВЛАСНУ 
ДеРЖАВУ

Спілкувався 
Олександр 

Пагіря
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СЬОГОДНі УКРАїНУ 
СПРиймАЮТЬ ПеРеВАЖНО 
КРіЗЬ ПРиЗмУ ПеВНиХ 
ПРОБЛем

орієнталізму. Зокрема, 1845 
року опубліковано одну з пер-
ших колекцій українських пі-
сень («Поетична Україна»), зі-
брану німецьким дослідником 
Фрідріхом Боденштедтом, який 
власне займався народами Азії. 
Звісно, згодом цей орієнталіст-
ський підхід більше утвердився 
відносно тієї частини українців, 
що перебували у складі Росій-
ської імперії, тоді як в Австрій-
ській (згодом Австро-
Угорській) – українців-русинів 
сприймали як одну з дев’яти 
націй цієї клаптикової дер-
жави, що мала певні права, на-
самперед у мовній та церковній 
сфері. Але образ галицьких ру-
синів був дуже подібний: бід-
ний нерозвинутий етнос із ці-
кавою фольклорною тради-
цією. Їхня позиція в ієрархії на-
родів монархії Габсбурґів була 
дуже низькою.

У. Т.: Наскільки відносно ко-
роткий період державотво-
рення та національно-
визвольної боротьби 1917–1921 
років вплинув на сприймання 
України на Заході?

– Настав період разючих 
змін для всього континенту. За-
кінчилася Перша світова війна, 
зазнали краху Німецька, 
Австро-Угорська та Російська 
імперії. Для широких кіл захід-
ної громадськості події в Укра-
їні не були надто важливими. 
Звичайно, європейська преса 
подеколи писала про тамтешні 
новини, однак у центрі уваги 
залишалася боротьба між бі-
лими та червоними в контексті 
громадянської війни в Росії. За-
хідні політики й дипломати 
вважали, що в України мало 
шансів відстояти свою держав-
ність. Був, щоправда, невели-
кий період її окупації німець-
кими та австро-угорськими 
військами в останній рік війни, 
коли українське питання було 
поставлене на порядок денний 
у політичних і військових колах 
імперій Габсбурґів та Гогенцол-
лернів. Однак широкі кола за-
хідної громадськості тракту-
вали Україну не стільки як не-
залежну державу, скільки як 
постачальника зерна та іншого 
продовольства до країн Четвер-
ного союзу.

У міжвоєнний період вона 
знову зникає з ментальної 
карти Європи, хоча, звичайно, 

не так, як це сталося в ХІХ 
столітті. Діють кілька центрів 
української еміграції в краї-
нах Центральної та Західної 
Європи (Вільний університет 
у Празі, науковий інститут у 
Берліні тощо), хоча їхня нау-
кова й видавнича активність 
залишається мало відомою се-
ред кіл європейців. Чи не 
єдина подія, що привернула 
їхню увагу, – убивство Симона 
Петлюри в 1926 році Самуїлом 
Шварцбардом. У цей час по-
стає і посилюється образ 
українців-анти се мі тів, який 
існує досі.

У. Т.: Як змінила ставлення до 
українського питання з боку 
західних кіл Друга світова ві-
йна?

– Як і за Першої світової, в 
1939–1945 роках українське пи-
тання стало одним з інстру-
ментів гри великих держав: зо-
крема, певний час його ак-
тивно використовувала Німеч-
чина проти СРСР. У військових 
колах Рейху розробляли плани 
щодо дезінтеграції Країни Рад 
із допомогою українців, однак 
на певному етапі їх відкинув 
сам Гітлер. Напередодні та в 
роки війни було опубліковано 
чимало праць, які обґрунтову-
вали ці проекти. Це завдало ве-
ликої шкоди образові України 
на ментальній мапі Західної 
Європи в довгостроковій пер-
спективі. Водночас у сприй-
манні західних союзників 
українське питання затінялося 
польським та радянським чин-
никами (див. Тиждень № 
21/2011). Ваш народ у цей час 
нікого особливо не цікавив, іс-
нувало хіба що кілька ентузіас-
тів, які намагалися відстою-
вати його права на власну дер-
жавність, але їхні голоси не 
були впливовими.

У. Т.: Як виник на Заході анти-
семітський стереотип щодо 
українців? Яке місце займає в 
його утвердженні спадщина 
Другої світової?

– Велику роль тут відіграє 
лінія єврейської пам’яті, що 
стала одним із компонентів за-
гальної історичної на Заході, 
зокрема коли йдеться про по-
дії Голокосту під час війни. 
Доти існували попередні 
факти проявів антисемітизму 
серед українців – Хмельнич-

чина, погроми отаманів в 
Україні у 1919 році. Згодом ве-
лику роль у закріпленні цього 
стереотипу серед західної гро-
мадськості відіграла вже зга-
дувана мною справа Шварц-
барда, пов’язана з убивством 
Симона Петлюри. Завжди були 
сили, зацікавлені у створенні й 
підживленні антисемітського 
стереотипу щодо українців, і 
після Другої світової він оста-
точно утвердився у свідомості 
західних кіл. З одного боку, 
мали місце факти колаборації 
українців із німецькими оку-
пантами у винищенні єврей-
ського населення під час Дру-
гої світової, а з другого, були 
сторони, зацікавлені в роздму-
хуванні цієї теми та зміцненні 
стереотипу, який і досі завдає 
великої шкоди міжнародному 
іміджеві країни.

У. Т.: Чи існувала радянська 
Україна на ментальній мапі 
Європи в період СРСР?

– На Заході її вирізняли 
з-поміж інших республік 
тільки в невеликий проміжок 
часу: в 1920-х – на початку 
1930-х років. Але від 1930-х 
уже не вважали за окреме ціле: 

це була частина Радянського 
Союзу – нової форми Росії з 
новою ідеологією. Захід іден-
тифікував радянських людей 
виключно з росіянами.

Україна фактично не існу-
вала для Заходу до початку 
1990-х років. Аж до кінця 1991-
го тамтешні держави не ду-
мали, що Радянський Союз 
розпадеться. І коли останній 
зазнав краху, всі зрозуміли, 
що він – це не тільки Росія. 
Українців тоді не сприймали 
як окрему націю на кшталт, 
скажімо, литовців, у яких була 
в міжвоєнний період власна 
держава, чи грузинів, що мали 
яскраву, відмінну від росіян 
культуру, мову і традиції. На-
віть після Декларації незалеж-
ності в серпні 1991 року на За-
ході почали дуже повільно 
усвідомлювати, що українці 
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можуть існувати окремо від 
росіян і мати власну державу. І 
навіть зараз процес усвідом-
лення цього факту на Заході 
ще триває.

У. Т.: Які головні риси визнача-
ють сприймання України в су-
часному світі?

– На мою думку, вона ще 
не має чітко окресленого 
місця на ментальній мапі Єв-
ропи навіть сьогодні. На За-
ході є чимало прикладів ла-
кун у знаннях про вашу кра-
їну, її мову, культуру, традиції, 
історію тощо. Пам’ятаймо, що 
Україна, на відміну від біль-
шості країн регіону, була 
майже повністю відсутня на 
цій мапі понад 200 років. По-
трібно багато часу, щоб у «ста-
рих» державах усвідомили 
сам факт її існування як неза-
лежної і глибше її пізнали. 
Сьогодні вашу країну сприй-
мають переважно крізь при-
зму певних проблем, зокрема 
газових конфліктів із Росією, 
справи Тимошенко, регресу 
демократії тощо. Водночас іс-
нують певні неполітичні мар-
кери, насамперед спортивні, 
які сьогодні більше визнача-
ють бачення України у світі, 
зокрема наявність власної 
футбольної та олімпійської 
збірної, успіхи в боксі братів 
Кличків тощо. Однак еволю-
ція триває, і знання серед ши-
роких кіл європейців погли-
блюється. Процес незворот-
ний. Зокрема, велику роль в 
інформаційному прориві сто-
совно України відіграло Євро-
2012. Але загалом це склад-
ний і тривалий процес, який 
також потребує цілеспрямо-
ваних зусиль із боку самих 
українців та держави, щоб 
представити свій імідж за 
кордоном

У. Т.: Чому Україна досі зали-
шається білою плямою для єв-
ропейців?

– Головна причина – що 
без власної національної дер-
жави вона тривалий час не фі-
гурувала на ментальній карті 
континенту. Після XVIII сто-
ліття про неї забули. Полі-
тична складова в цьому сенсі 
дуже важлива. Водночас до-
нині ваша країна залишається 
в тіні Росії, і не тільки полі-
тично. На Заході багатьох інте-

лектуалів українського похо-
дження від радянського часу 
сприймають виключно як ро-
сіян. У Німеччині знають про 
донських і волзьких козаків, 
але нічого про запорозьких, 
говорять про Київську Русь 
лише як про російську дер-
жаву тощо. Це ментальне 
сприймання одного народу як 
іншого дуже глибоко вкоріни-
лось у свідомості західних єв-
ропейців на побутовому рівні, і 
його важко витравити.

Крім того, тут залишили 
глибокий слід ментальні пере-
житки холодної війни та заліз-
ної завіси. Наведу такий факт: 
віденці вважають ближчими 
до себе жителів Цюриха, що 

розташований за 800 км від 
австрійської столиці, ніж Бра-
тислави, яка від неї за 60 км. 
Країни можуть перебувати 
спільно в НАТО чи ЄС, але 
прості люди не хочуть перейти 
ментальних кордонів між сус-
пільствами. Що й казати про 
Україну, яка перебуває в сірій 
зоні між Росією та Заходом.

Великою перешкодою у 
формуванні образу вашої дер-
жави на ментальній мапі конти-
ненту є також нестача яскравих 
постатей та історичних подій, 
які чітко асоціювалися б із нею і 
з яких могла б вибудуватись її 
мозаїчна картина у свідомості 
західних європейців. Напри-
клад, немає жодного україн-
ського композитора чи літера-
тора, який входив би до євро-
пейського культурного панте-
ону. Тарас Шевченко не був ши-
роко відомий на Заході. Водно-
час Гоголя завжди сприймали 
як російського письменника, а 
Довженка як російського режи-
сера. Підмурівком цього образу 
мають стати нові фігури й події. 
Великий потенціал для запо-
внення такої прогалини мали 
Помаранчева революція та по-
статі Віктора Ющенка і Юлії 
Тимошенко, однак можливості 
було змарновано. Перший зник 
із політичного небосхилу, а 
друга перетворилася на образ 
жертви.

У. Т.: Як змінити ситуацію із 
сприйманням України за кор-
доном?

– Велику роль тут можуть 
відігравати туризм, програми 
культурних та академічних об-
мінів, міжнародні спортивні 
події (Євро-2012), поглиблення 
дипломатичних, економічних, 
культурних та наукових кон-
тактів. Наведу приклади остан-
ніх. У 1960-1970-х роках в Ав-
стрії не було жодної дисертації, 
захищеної на українську тема-
тику. У 1980-х їх (із гуманітар-
них наук. – Ред.) виявилося 
тільки три на сотню. Сьогодні 
ситуація кардинально зміни-
лася: такі праці становлять 
10%. Рівень зацікавлення Укра-
їною значно зростає в учених 
колах західних держав. По-
трібно, крім того, взяти на 
озброєння стратегію розвину-
тих країн у промоції своєї куль-
тури за допомогою спеціальних 
інституцій за кордоном. 

БіОГРАФіЧНА НОТА
Андреас Каппелер
1943 – народився в Цюриху (Швейцарія). 1962–1969 – 
вивчав славістику та історію в університетах Цюриха 
й Відня. 1969 – захистив дисертацію (PhD) в Універси-
теті Цюриха. 1970 – стипендіальний курс у Москві та 
Ленінграді. 1971–1979 – працює в Університеті Цю-
риха, габілітується. 1982–1998 – професор історії 
Східної Європи в Кельнському університеті. З 1996-го 
–  закордонний член Національноїї академії наук 
України. З 1998-го – професор Віденського універси-
тету. 2006–2009 – керівник докторантського проекту 
«Австрійська Галичина та її полікультурна спадщина». 
Автор книжок «Росія як поліетнічна імперія», «Мазе-
пинці, малороси, хохли: українці в етнічній ієрархії 
Російської імперії», «Мала історія України».
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Н
еважко пригадати сотні поступок, до котрих 
уже призвичаїлась Європа, починаючи з ре-
акції міністра закордонних справ Франції на 
введення надзвичайного стану в Польщі у 

1981 році. Фраза: «Ми не можемо нічого зробити. І 
ми нічого не робитимемо» – стала класичною. 
Блискавичне визнання 10 років потому легітим-
ності московського путчу лише продовжило цю 
традицію. Та що вже казати про прихід до влади в 
Кремлі Владіміра Путіна, якого багато хто зустрів 

як «молодого лідера, здатного до справжніх де-
мократичних перетворень»?
Проте всім тим, хто так захоплюється нині 
«польським дивом», варто було б згадати, що 
між державним заколотом 1981-го та першими 

напівдемократичними виборами минуло вісім ро-
ків, позначених ув’язненнями, цензурою та репре-
сіями. І лише невелика група ідеалістів на Заході 
продовжувала критикувати та засуджувала те, що 
відбувалося в країні, яку часто називали, перефра-
зовуючи Альфреда Жаррі, «у Польщі, себто ніде». 
Справді, Польщі допомогли матеріально, що дало 
змогу по-сучасному забезпечити масовий опір на-
селення, яке не дозволило собі опустити руки. Але 
в плані дипломатії круглі столи та протистояння із 
владою були справою отієї купки ентузіастів, а не 
амбасад.
Ризикуючи дістати «грім та блискавки» від своїх 
українських друзів, 
мушу сказати, що Укра-
їну Європа не здавала ні 
в минулому, ні нині. 
Варто нагадати, що без 
втручання та європей-
ського посередництва у 
2004 році ніколи не від-
бувся б третій тур пре-
зидентських виборів – 
єдиний подібний преце-
дент в історії Європи. 
Під тиском Москви Віктор Янукович був би 
проголошений переможцем і народна револю-
ція могла б захлинутися в ріках крові.
Пізніше в тій частині світу сталося багато прикрого 
– і в суспільстві, і в політиці. Чи варто в цьому зви-
нувачувати Європу? Вона була уважною та швидко 
розчарувалася, як і українське суспільство, але й 
надалі відстежувала вибори за виборами, що вима-
льовувалися більш-менш як волевиявлення укра-
їнського народу. Те, що на Заході називається рота-
цією еліт, відбулося, але з подальшим ув’язненням 
багатьох керівників із попереднього уряду. Електо-
ральна альтернатива поступилася місцем тюрем-
ній ротації, тож під сумнівом опинилося все май-
бутнє демократії в Україні.
Справді, санкції призводять до ізоляції держави, 
що має подвійні наслідки: вона може спричинити 
фатальний компроміс з іншим, не Європейським 

Союзом, який зветься Митним або Євразійським, 
– імперський сенс від цього не змінюється. Але й 
учасники протистояння нині чітко визначилися. З 
одного боку, корумпована влада, яка не знає, куди 
рухається, з іншого – суспільство, що є її жертвою.
Є також інші чинники на противагу похмурій пер-
спективі. Якщо в 2000 році путінський режим і зва-
бив когось на Заході, то сьогодні все інакше. Про-
тестні акції останніх місяців у Росії, численні доку-
менти, що доводять корумпованість та злочинність 
цього режиму, продажність його судочинства, 
справи Ходорковского та Pussy Riot, убивства жур-
налістів – тисяча й одна ознака вказують на те, що 
російський режим дедалі більше втрачає прива-
бливість в очах Заходу і, що важливо, видається за-
грозливим для інтересів останнього. Чи принадні-
ший вигляд має імітація «Русского міра» в україн-
ському виконанні?
Нарешті, не варто недооцінювати ще один момент: 
Україна біль ше не перебуває «ніде». Ковток свіжого 
повітря, який забезпечило Євро-2012, висвітлив, 
наче променем прожектора, ситуацію в країні, як 
колись під час Помаранчевої революції. Може ви-
даватися несумісним поряд ставити футбольне 
змагання та потужну народну революцію. Але 
треба визнати: часом інформація обирає собі непе-
редбачувані шляхи.
Ось такий парадокс: Рада Європи показує на Київ 

пальцем, керівники єв-
ропейських держав бой-
котують чимало цере-
моній, а тим часом запи-
тання стали надходити 
від західних гостей зма-
гань, кожен із яких шу-
кав собі пояснень як міг: 
що то за режим при 
владі, чому демокра-
тичні перетворення 
призупинилися? Були 

оприлюднені численні статті, які намагалися 
пояснити та розповісти про цю донині мало 

знану країну, якщо не брати до уваги кілька штам-
пів, усвідомлених із часів Помаранчевої революції. 
Після Євро-2012 Україна вийшла з тієї сірої зони, 
що була її найгіршою санкцією, – зони цілковитого 
незнання разом із певною зневагою, відбитком 
«Великої Росії», який вона несла на собі.
У буревії санкцій українське суспільство дістає бру-
тальні удари, на які не заслуговує, що лише зміц-
нюють його сумніви у власних силах. Звідси таке 
зрозуміле волання: нас здали та покинули! Між 
тим революції всіх кольорів та етносів довели: для 
суспільств немає іншого виходу, окрім як своїми 
силами позбутися пригноблення власними елі-
тами. Важко це казати настільки відверто. Але між 
умовностями Realpolitik та співчутливими, але без-
силими симпатіями іншого шляху немає.   

Автор:  
Анні 

Добантон, 
Франція 

Україна – це десь у Європі... 
Проте де саме?

ПіСЛЯ ЄВРО-2012 УКРАїНА 
ВийШЛА З СіРОї ЗОНи 

ЦіЛКОВиТОГО НеЗНАННЯ 
РАЗОм іЗ ПеВНОЮ 

ЗНеВАГОЮ ТА ВіДБиТКОм 
«ВеЛиКОї РОСії»
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18:00
Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3

Польський Інститут у Києві 
та Книгарня «Є» запрошують 
на зустріч у рамках проекту 
«Європейський досвід: Польща»

Наш гість –
Александр Смоляр
голова правління Фонду 
ім. Стефана Баторія

ТЕМА ЗУСТРІЧІ: 
«Роль аналітичних центрів 
у формуванні громадянського 
суспільства»

Александр Смоляр – політолог, публіцист, заступник голови 
наукової ради Інституту наук про людину у Відні. 
У 1990-х роках – радник прем’єрів Польщі Тадеуша Мазовець-
кого та Ганни Сухоцької. З 1990-го – голова правління Фонду 
ім. Стефана Баторія. 

Фонд ім. Стефана Баторія (batory.org.pl) – незалежна 
неприбуткова неурядова організація Польщі. Один із перших 
приватних фондів у Польщі, діяльність якого спрямовується 
на побудову відкритого демократичного суспільства, соціуму 
людей, які усвідомлюють свої права та обов’язки, ангажують-
ся у справи своєї локальної спільноти, свого краю та між-
народної спільноти. 

У межах програмної діяльності Фонд надає кошти 
на втілення проектів неурядовим організаціям, що діють 
на територ� Польщі та за кордоном, зокрема в країнах 
Східного партнерства. 

Генеральний інформаційний партнер ВХІД ВІЛЬНИЙ

ПОЛЬЩА



Єврофани проти євроскептиків
Посилення політичної інтеграції всередині ЄС може бути шансом 
для України у віддаленій перспективі

К
риза єврозони й електо-
ральний успіх крайніх лі-
вих і правих популістських 
партій (див. Тиждень 

№ 33/2012) активізували енту-
зіастів європейської ідеї. Доцен-
трові сили Євросоюзу мобілізу-
ються довкола проекту політич-
ного союзу ЄС: із загальнообра-
ним президентом, спільною зо-
внішньою політикою та центра-
лізованою монетарною систе-
мою. Навколо цих доволі нео-
днозначних пропозицій консуль-
туються дипломати й політики, 
сперечаються експерти та лама-
ють голови економісти. Якщо ін-
теграційні тенденції в Євросоюзі 
візьмуть гору, гіпотетично вже 
наступного року правила полі-
тичної гри в межах ЄС можуть 
змінитися.

ВіД СОЮЗУ ДеРЖАВ   
ДО СОЮЗУ ГРОмАДЯН
Європейський казан кипить і 
піниться від різновекторних 
протестних настроїв. Невдово-

лені всі: приватні власники та 
безробітні, платники податків і 
студентство. У кожного – улю-
блений мозоль і своя аргумен-
тація. Та спільне одне: усвідом-
лення того, що за багатьма кри-
теріями нинішній проект Євро-
пейського Союзу себе помалу 
вичерпує.

Тож назріли зміни. Але які? 
Євроскептики і насамперед лі-
дери популістських радикаль-
них рухів пропонують віднов-
лення повноцінних кордонів, 
відмову від євро й запрова-
дження жорсткого державного 
протекціонізму в економіці. По-
мірковані праві та ліві сили за-
уважують, що в умовах глобалі-
зації маленькі європейські дер-
жави не мають шансів витри-
мати конкуренції не лише зі 
Штатами та Японією, а й із но-
вими сильними економічними 
гравцями – Індією, Китаєм та 
Бразилією. «Щоб існувати в 
перспективі бодай наступних 
ста років, Європа не має вибору. 

Вона приречена на спільні дії», 
– вважає політолог і філософ 
Андре Ґлюксманн.

Євроентузіасти йдуть ще 
далі. Вони розробляють і про-
сувають до високих брюссель-
ських кабінетів проект політич-
ного союзу ЄС. Нині країни-
члени формулюють свої пропо-
зиції реформи та надсилають їх 
до Європейської ради. Найсмі-
ливіший задум належить ні-
мецьким християнським демо-
кратам. Ідеться про те, щоб 
ввести посаду повночинного 
президента Євросоюзу з широ-
кими повноваженнями.

«Німецька партія «Христи-
янський демократичний союз» 
на з’їзді у Лейпцигу в листопаді 
того року висунула проект об-
рання спільного європейського 
президента, – пояснює Тижню 
доктор політології, викладач 
паризької Вищої школи соці-
альних досліджень (EHESS) і 
директор дослідницьких студій 
Фундації Шумана Тьєррі Шо-

Автор:  
Алла 

Лазарева, 
Франція 
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Британський 
євро-
скептицизм
23 жовтня мі-
ністр закордон-
них справ Вели-
кої Британії Ві-
льям Гейґ, висту-
паючи на фо-
румі в Берліні, 
заявив, що ме-
ханізм об'єд-
наної Європи 
працює як на-
сос, поглинаючи 
рішення, які 
ухвалюють наці-
ональні уряди, 
й назвав цю 
практику неде-
мократичною. 
Парламентарії в 
Лондоні вимага-
ють, щоб 
прем'єр-міністр 
Девід Кемерон 
домігся повер-
нення їм повно-
важень, яких їх 
позбавив ЄС. На 
думку експертів, 
Сполучене Ко-
ролівство також 
блокуватиме 
укладення бан-
ківського союзу 
в межах євро-
зони

БеЗ НАВеДеННЯ ЛАДУ  
В «ЄВРОПейСЬКОмУ ДОмі» 
САм ПРОЦеС ПОДАЛЬШОГО 
РОЗШиРеННЯ НА СХіД БУДе    
НемОЖЛиВим УЗАГАЛі

пен. – Йшлося про те, щоб оби-
рати очільника ЄС за допомо-
гою прямого загального голосу-
вання, що забезпечило б йому 
чіткість політичного мандату та 
демократичну легітимність 
функції. Проте перспектива за-
провадження саме такої сис-
теми виборів мені не видається 
реалістичною. Натомість Євро-
пейський парламент міг би, ко-
ристуючись положеннями чин-
ної Лісабонської угоди, визна-
чити президентом ЄС пере-
можця наступних виборів до 
Європарламенту за партійними 
списками. Отже, мова йде про 
непрямі загальні вибори. Ця 
модель відповідає принципам 
парламентської демократії та 
використовується в більшості 
країн – членів ЄС».

У дослідженні Фундації Шу-
мана «Політичний союз для Єв-
ропи», співавтором якої є Тьєррі 
Шопен, зазначено, що чинна 
система призначень у Брюсселі 
демонструє очевидний брак по-
літичної змагальності. «Голів 
комісій ЄС обирають на посаду 
без жодної конкуренції, вибори 
голови Європарламенту відбу-
ваються за схемою двопартій-
ного консенсусу», – вказує ана-
літична розвідка. За малою ле-
гітимністю керівників, вважа-
ють дослідники, слідують мля-
вість дії, громадянська апатія, 
брак стратегій та ще глибше за-
грузання в кризі.

Аналогічних нарікань нині в 
ЄС чимало. Голові Європейської 
ради, бельгійцеві Герману ван 
Ромпею закидають не лише брак 
харизми та рішучості, а й цілко-
виту нечитабельність політичної 
функції. Така ситуація склалася 
й із Кетрін Ештон, першим в іс-
торії ЄС Верховним представни-
ком з питань зовнішньої полі-
тики та безпеки. Її діяльність ха-
рактеризують як відсутністю іні-
ціатив, що відповідали б викли-
кам сучасного світу, так і нечіт-
кістю мандату, невизначеністю 
посадових функцій.

«Європейський проект про-
буксовує найбільше через те, 
що втратив привабливість для 
пересічного громадянина, – 
вважає політолог Домінік Ґреґо. 
– Нинішній спалах популізму – 
це наслідок відсторонення гро-
мадян від політичного процесу. 
Люди не вірять тому, чого не ро-
зуміють, та сахаються в проти-
лежному напрямку».

ПОЛіТиЧНі  
ВПРАВи ДЛЯ ОБРАНиХ
Не можна сказати, що ініціа-
тива правлячої партії Німеч-
чини щодо політичної реформи 
ЄС знайшла таку вже масову 
підтримку навіть на рівні союз-
ницьких правих європейських 
партій. Уряд Іспанії багато-
значно відмовчується, британ-
ські консерватори традиційно 
не цікавляться інтеграційними 
континентальними проектами, 
французька опозиційна партія 
«Союз за народний рух» екс-
президента Ніколя Саркозі 
більше зайнята обранням но-
вого лідера.

«Навіть якщо криза під-
штовхує до активнішої федера-
лізації економічної політики, 
процес європейської інтеграції 
не може розвиватися з примусу, 
лише під тиском обставин, – за-
значає у розмові з Тижнем по-
літолог Тьєррі Шопен. – Такий 
проект потребує попереднього 
усвідомлення та достатньої по-
літичної легітимації. Поза тер-
міновими заходами, що мають 
загасити пожежу й відновити 
стабільність єврозони, на часі є 
системна реформа європей-
ських інституцій. Йдеться про 
те, щоб запровадити справжнє 
економічне управління єврозо-
ною, поставити до дії бюджет-
ний та банківський союз країн-
учасниць та збудувати політич-
ний союз держав, щоб інститу-
ції ЄС набули більшої легітим-
ності».

За словами Шопена, най-
більше цікавляться проектом 
політичної інтеграції ЄС у Ні-
меччині та Польщі. Натомість 
ліва влада Франції не поспішає 
з висновками. «Про політичний 
союз ми зможемо говорити 
лише після того, як побудуємо 
бюджетний, банківський та со-
ціальний союз, – заявив мину-
лого тижня журналістам прези-
дент Франсуа Олланд. – Полі-
тичний союз можливий ви-
ключно після європейських ви-
борів 2014 року».

Нині, орієнтуючись на єв-
ропейські вибори, німецька 
дипломатія докладає макси-
мум зусиль, щоб домогтися 
протягом наступного року 
об’єднання посад керівника 
Європейської комісії (нині її 
обіймає Жозе Мануел Баррозу) 
та голови Європейської ради 
(Герман ван Ромпей) в одну – 

президента Євросоюзу. Ве-
дуться активні переговори, 
щоб новим очільником ЄС за 
два роки став лідер тієї партії, 
чий список здобуде на виборах 
до Європарламенту найбільшу 
кількість голосів.

Що б означали всі ці ново-
введення, за умови, що вони 
відбудуться, в проекції на 
українські перспективи? Якщо 
абстрагуватися від недоброї 
репутації української влади, 
що не сприяє реалізації євро-
пейських прагнень більшості 
українських громадян, перехід 
ЄС до узгодженої зовнішньої 
та внутрішньої політики 
радше буде вигідний у майбут-
ньому для Києва. Навіть 
більше, без наведення ладу в 
«європейському домі» сам 
процес подальшого розши-
рення на Схід, безвідносно до 
України, неможливий узагалі. 

Ймовірна перемога при-
хильників спільної європей-
ської політики була б вигідна 
Україні ще й тому, що в таборі 
євроскептиків термін «по-
дальше розширення» не ви-
кликає жодного ентузіазму. 
Якщо ж у Брюсселі з’явиться 
людина, яка відповідатиме за 
міжнародну політику ЄС та ре-
ально впливатиме на майбутні 
колективні рішення в межах 
об’єднаного континенту, Київ 
матиме конкретного співбесід-
ника, з яким можна розвивати 
відповідний діалог. Не факт, 
що спілкування буде кон-
структивним, і ми порозуміє-
мось. Але принаймні україн-
ська столиця матиме можли-
вість.

Опоненти спільної європей-
ської політики кажуть, що єди-
ного європейського народу не 
існує. Тому не може бути за ви-
значенням спільного європей-
ського інтересу. Можливо, так 
воно і є. Але у європейських 
країн є спільні загрози та 
спільні виклики. Відповідати 
на них краще спільними зусил-
лями. 
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Х
очу висловити мою скромну письменницьку 
солідарність і підтримати вас і вашу зондерко-
манду в нелегкій праці на благо невдячного 
народу. Того народу, що наплодив усілякої не-

чисті, яка ще сміє себе називати опозицією.
До глибини душі мене пройняли справедливі слова 
Татьяни Бахтєєвої: «Мы уничтожили стабильную 
экономику нашей страны». Мільйони трудящих 
сприйняли це з розумінням і радістю. Бо кому на-
справді потрібна ця стабільна економіка? Цей застій! 
Економіка, яка тупцяє на місці й не розвивається, не 
для нас. Тільки вперед: до перемоги ригоаналізму в 
усіх сферах. Бо, як заповів наш вождь і учитель, «тер-
риторию нашего государства необходимо сделать 
небезопасной». Уточню для тих, хто не зрозумів: для 
всіх інакодумців.
А тому особлива подяка вам, Нікалай Янович, за 
вашу відповідь отим зарвавшимся пісатєлям, – не 
побоюсь цього слова – пісатєлішкам, які паплюжать 
наше минуле. Якась, прости господи, Матіос (фамі-
лія, до речі, підозріла!) посміла назвати обеліск, цю, 
не побоюсь цього слова, мєчту імпотента, іншомов-
ним нецензурним словом. Так ніби уже нашого ві-
тчизняного забракло! І хто вона така? Та їй до 
Гóмера як до неба рачки. Хіба можна її недолугу ві-
ршомазію порівняти з чудовою поезією Чєхова та 
Гулака-Артьомовського? І правильно, що ви її не чи-
таєте. Хай це роблять вороги народу.
Добре кажете: «Мы чувствуем, что должны сделать 
очень серьезное движение вперед. Нам нельзя идео-
логию отдавать оранжевым. Смотрите, что прои-
зошло за последние годы. У нас пошла дегероизация 
наших ветеранов, наших героев».
А далі ви справедливо обурюєтеся тим, що якийсь 
канадський оунівець заперечує саме існування «Мо-
лодої гвардії». Однак ви, Нікалай Янович, даремно 
обмежилися лише заокеанськими «подонками». Ро-
сійські не кращі. Їхня преса вже давно розвінчала 
міф МГ. Зокрема, газета «Совершенно секретно» так 
і пише: «Молодую гвардию» придумали дважды. 
Сначала в краснодонской полиции. Потом Алек-
сандр Фадеев. До того, как было возбуждено уголов-
ное дело по факту хищения новогодних подарков на 
местном базаре, ТАКОЙ подпольной молодежной 

организации, о которой мы знаем с детства, в Крас-
нодоне не было».
Понад те! Не тільки наше, а і їхнє «центральное те-
левидение это на всю страну транслирует». Тому «в 
идеологическом плане» ви «должны очень серьезно 
подумать» не сам, а разом із Путіним. Щоб, как гава-
рітся, іти у фарватері.
Але опозиція, фалос їй у печінку, не вгаває. Окремі 
журналюги, не показуватимемо пальцями, знахаб-
ніли настільки, аж насмілюються запитувати в 
Ганни Герман, що вона думає, коли заходить мова 
про «Межигір’я». Не знаю, що хотіли почути ці 
відщепенці, заморські грантоїди, але почули 
правду: Ганна Герман при згадці про Межигір’я 
думає про сауну, де Юлія Тимошенко часто прово-
дила суботні вечори з Павлом Лазаренком, нами-
люючи йому спинку. І Ганна навіть бачила фото-
графії того приміщення, які для неї з ризиком для 
життя викрали три прибиральниці. Зараз ці мужні 
жінки працюють у Кабміні. «Так от, – мабуть, хо-
тіла сказати Герман, – сауна, де відпочивала Тимо-
шенко, – це хлів порівняно з тим палацом, який 
зараз височить на її місці». Хіба ж це не свідчить 
про невтомну турботу нашого президента про бла-
гоустрій і добробут?
Звичайно, окремі ворожі елементи можуть здивува-
тися, чому при згадці про «Межигір’я», Герман ду-
має про сауну. Чому не про золотий унітаз? Не про 
кенгуру? Невже не має де помитися? Та тому, що 
саме в сауні вирішуються всі глобальні проблеми 
країни, саме там у нашого дорогого курасана розкри-
ваються надлюдські можливості: він бачить руками, 
мацає очима і думає фа... тьху – знову це заморське 
слово. Одне слово, зрить у корінь.
Недарма, Нікалай Янович, ви якось на засіданні Каб-
міну детально розповіли, що в окрузі вашого сина на 
їдальню в таборі відпочинку впало дерево. Ви це по-
бачили по телевізору й тут-таки зателефонували в. о. 
міністра: «Почему не убрали?» Той оперативно ви-
вчив ситуацію і доповів, що дерево прибрали «еще 
утром, но журналистам об этом не сказали» (!!!), а 
тому «люди не получили правдивую информацию».
Чесно скажу, цей епізод мене вразив. Я зрозумів, що 
країна перебуває під вашим пильним батьківським 
оком. Тому ви й відповіли робітникам Запорізького 
автомобілебудівного заводу, що не діждуться вони 
високої платні, доки не працюватимуть повний ро-
бочий день. А то півдня ріжуться в карти й бухають 
гідролізний спирт, розчиняючи гальмівною ріди-
ною. І в живі очі вам брешуть, ніби їхній заробок зна-
чно менший за той, що малюють ваші підлеглі. Та 
ми ж бо з вами знаємо, в чому секрет: вони просто 
приховують гроші від дружин. 
Да, ідейний рівень робочого класу низький. Як і 
мóлоді, якій пора б уже працювати на двох роботах. 
Воно, звичайно, багатьом і одну знайти важко, але це 
свідчить лише про їхню нерішучість. Наш президент 
у юності ані хвилини не сумнівався, яку другу роботу 
обрати для себе, і не помилився. Саме вона й вивела 
його в перші ряди керманичів держави поруч з ін-
шими яскравими представниками тієї другої спеці-
альності. 

Автор:  
Юрій 

Винничук

Дорогий Нікалай Янович!

Фейлетон навіяний зустріччю миколи Азарова з ветеранами Другої світової 
в Севастополі, де він висловився щодо «ідеологічних питань»:
«Номер два в списке УДАРа – некая Матиос, писательница. Кто там читал ее 
произведения, не знаю. Я лично не читал и читать не буду. Она сравнила 
обелиск на могиле Неизвестного солдата в Киеве в парке Славы с фалло-
сом. И она это сравнение сказала, когда там осудили одну тоже недалекую 
дивчину, которая жарила яичницу на Вечном огне. Представляете, до какой 
степени маразма, подлости надо дойти?!».

«Молодые ребята живыми были сброшены в шурф шахты и там еще неделю 
мучительно умирали. И вот в этот же вечер канал «Интер» показывает сюжет. 
Нашли какого-то предателя… Члена какой-то организации, ОУН называется, 
организации националистов украинских в Канаде. И он говорит: «Да ника-
кого молодогвардейского движения не было, что это все коммунисты приду-
мали, КГБ придумало. А вот мы были реальные борцы с фашизмом» […] И я 
задал себе вопрос: ну это же на белое говорить «черное». Ну не тебя же в 
шурф сбросили. И не ты принимал мучительную смерть, а эти молодые ре-
бята. Так как же ты можешь, подонок, говорить так? ».
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Рейтингове  
агентство Fitch  
прогнозує зрос-

тання ВВП України 
у 2012 році на рівні 

0,5%

Інститут економіки 
та прогнозування 
НАН України пе-
редбачає темп 
зростання ВВП  

2012 року на рівні 

0,5–1%

Автор: максим Бугрій

Уряд замовчав кризу
Тоді як Партія регіонів агітує досягненням стабільності, дедалі 
більше незалежних аналітиків, орієнтуючись на економічні 
процеси, попереджають про загрозу потрапляння української 
економіки в рецесію вже до кінця 2012 року

З
а останні кілька тижнів 
низка вітчизняних та 
міжнародних дослідних 
інституцій видала нега-

тивні прогнози щодо економіч-
ного розвитку України. В аналі-
тичній записці австрійського 
Erste Bank до інвесторів від 16 
жовтня сказано, що наша еко-
номіка у третьому кварталі 
2012 року вже ввійшла в стан 
рецесії (підсумок значного спо-
вільнення економічного зрос-
тання впро довж липня – 
серпня). На думку аналітика 
фінустанови Мар’яна Заблоць-
кого, за цей період ВВП змен-
шився приблизно на 1% рік до 
року. Відповідно Erste Bank 
знизив прогноз річного темпу 
приросту ВВП у 2012-му аж до 
0%. Від липня, коли вперше 
після кризи 2008–2009 років у 
національній економіці по-
чався спад, аналітичні інститу-
ції постійно переглядають про-
гнози зростання ВВП в бік 
зменшення. У липні Світовий 
банк погіршив свій прогноз до 
2%, у жовтні рейтингове агент-
ство Fitch повідомило, що пе-
редбачає не більш ніж 0,5% 
зростання ВВП в Україні після 
5,2% у 2011 році. Інститут еко-
номічних досліджень та полі-
тичних консультацій спрогно-
зував на початку жовтня відпо-
відний показник на рівні 1,3%. 
Загалом середня експертна 
оцінка зростання ВВП 2012 
року в серпні погіршилася до 
2,3% від 3,2% у квітні цього 
року. Тоді як український уряд 
заклав у державний бюджет на 
2012-й прогноз зростання еко-
номіки на 3,9% за інфляції 7,9%.

Негативні тенденції в цій 
сфері викликані насамперед 
різким падінням у промисло-
вості, яке, зокрема, у вересні 
становило 7% до вересня мину-

лого року (за дев’ять місяців 
дорівнювало 1,2%). Попри 
певне зростання обсягів видо-
бувного сектору, основне змен-
шення виробництва відбулось 
у машинобудуванні – за 
дев’ять місяців на 4,8%, а у ве-
ресні на 20,1% проти аналогіч-
ного періоду 2011-го. Скорочу-
ється випуск продукції майже 
за всіма позиціями в харчопе-
реробній промисловості. У пе-
реробній галузі, незважаючи 
на певне зростання обсягів ви-
робництва, наприклад хіміч-
ної промисловості, яку підтри-
мує можливість Дмитра Фір-
таша одержувати значно де-
шевший російський газ, аніж 
держава Україна, стан деяких 
інших секторів близький до 
критичного. Так, нафтопере-
робка скоротилася за січень–
вересень на 48,7%, відповідно 
стимулюючи зростання ім-
порту палива до України. За 
даними Мін енерго, щомісяч-
ний обсяг продажів бензину 
становить 500–600 тис. т, із 
яких тільки 100–110 тис. т за-
безпечують два НПЗ, які діють 
в Україні, – Кременчуцький і 
Шебелинський. Решта підпри-
ємств були змушені зупини-
тися: переробка нафти в нас 
перестала бути вигідною після 
того, як Білорусь почала отри-
мувати російську сировину за 
нижчою, ніж експортна, ціною. 
Нині майже 80% усього бен-
зину, який реалізують в Укра-
їні, – імпортовано.

Спад у будівництві за 
дев’ять місяців становив 9,1% на 
тлі аналогічного періоду мину-
лого року. Держстат не публі-
кує даних за місяць, але можна 
сміливо припустити, що у ве-
ресні були двозначні цифри па-
діння цієї галузі. Якщо торік та 
в першому півріччі нинішнього 
року цей сектор підтримувала 
реалізація проектів, пов’язаних 

із Євро-2012, то останніми мі-
сяцями навіть профінансовані 
державою програми в галузі, 
як-от «доступне житло», по суті 
стагнують через фактичну від-
сутність платоспроможного по-
питу українців.

Темп падіння сільськогос-
подарського виробництва за 
дев’ять місяців становив -4,6% 
проти аналогічного періоду ми-
нулого року (офіційні дані за 
місяць знову-таки засекречені). 
Оскільки цьогоріч урожай по-
чали збирати чотирма тиж-
нями раніше, ніж зазвичай, 
цифри падіння за вересень та-
кож можуть бути двозначними. 
Понад те, виробництво на сіль-
госппідприємствах, яке стано-
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GfK Ukraine:  
індекс споживчих 
настроїв українців 

знизився  

на 4,8 пункту 
у вересні.  

Індекс очікувань 
девальвації зріс  

на 7 пунктів

КРиЗА ВиРОБНиЦТВА – 
НАСЛіДОК СВіТОВОї 
КОН’ЮНКТУРи й 
НееФеКТиВНОї еКОНОміЧНОї 
ПОЛіТиКи УРЯДУ

вить левову частку всього 
аграрного сектору, зменшилося 
за вісім місяців на 7,8% рік до 
року.

Криза у виробництві – на-
слідок світової кон’юнктури й 
неефективної економічної полі-
тики уряду. Адже замість анти-
кризового стимулювання біз-
несу в спосіб розширення до-
ступу до кредитів, влада, праг-
нучи будь-що втримати перед 
виборами курс гривні, прово-
дить сувору монетарну полі-
тику, позбавляючи банки лік-
відності. Зокрема, аналітики 
рейтингового агентства Fitch у 
своїх висновках стосовно Укра-
їни зазначають, що світові ма-
кроекономічні тенденції зна-
чною мірою впливають на 
темпи зростання кредитування 
реальної економіки в країні по-
ряд з окремими адміністратив-
ними рішеннями Нацбанку, які 
більшою мірою мають тактич-
ний, короткостроковий харак-
тер. За цих умов банківські по-
зики фактично недоступні як 
бізнесу, так і простим громадя-
нам. Це підтверджують дані ре-
гулятора – в серпні середньо-
зважена ставка за кредитами 
сягала понад 20%. У згаданому 

аналітичному дослідженні 
Erste Bank підкреслено, що 
вона в 10 разів перевищує 
темпи зростання реального 
ВВП.

Наразі в Україні його знач-
ною мірою утримує від іще 
більшого просідання сектор по-
слуг. Але й тут спостерігаються 
негативні тенденції. Напри-
клад, у секторі транспорту, 

основною складовою якого в 
нашій державі є насправді 
транзит російських енергоно-
сіїв, обсяг вантажних переве-
зень за січень – вересень змен-
шився на 3,4% рік до року, в 
трубопровідному – на 17,9%.

Натомість високим темпом 
зростає оборот роздрібної тор-
гівлі: за даними Держстату, 
які враховують також нефор-
мальні ринки, за січень – ве-
ресень він збільшився на 16% 
рік до року. Це наслідок попу-
лістських соціальних витрат 
уряду перед виборами. Відтак 
середньомісячна номінальна 
заробітна плата в січні – 
серпні піднялася рік до року 
на 16,3%. Але в українських 
умовах зростання роздрібної 
торгівлі також можна зарахо-
вувати до негативних тенден-
цій. Як писав Тиждень (див. 
№ 40/2012), наші співвітчиз-
ники переважно витрачають 
свої доходи на харчові про-
дукти. Коли національне ви-
робництво більшості останніх 
падає, а обсяги роздрібної 
торгівлі прогресують темпом, 
що практично збігається з по-
казником зростання зарплат, 
це означає, що масштабнішим 
стає імпорт. Вересневих даних 
щодо зовнішньої торгівлі ще 
не оприлюднено, але за січень 
– серпень 2012 року обсяги 
ввозу товарів збільшилися 
проти відповідного періоду 
2011-го на 6,3%, а експорту – 
лише на 3%. Відповідно 
від’ємне сальдо зовнішньої 
торгівлі товарами зросло на 
23,7% рік до року й перевищує 
$10 млрд.

Як уже зазначав Тиждень 
(див. № 34/2012), важливим 
індикатором рецесії є очіку-
вання економічних агентів. 
Основні коефіцієнти, що їх фік-
сують, погіршуються. Зокрема, 
індекс інвестиційної привабли-
вості України, який розраховує 
Європейська Бізнес Асоціація, у 
третьому кварталі 2012 року 
становив 2,14 бала із 5 можли-
вих, що є найнижчим показни-
ком від 2008 року. Чимало іно-
земних інвесторів заявляють, 
що інвестиційний клімат у кра-
їні стає гіршим для всіх, крім 
українських олігархів.

За даними GfK Ukraine, ін-
декс споживчих настроїв гро-
мадян погіршився на 4,8 
пункту у вересні. Коефіцієнт 
очікувань девальвації зріс на 
сім пунктів. За даними Нац-
банку, у вересні українці ку-
пили іноземної валюти більше, 
ніж продали, на $1,8 млрд. На-
віть із захмарними (20–30%) 
ставками в національній ва-
люті в комерційних фінустано-
вах залишки за депозитами в 
гривні в банківській системі 
від початку року зросли лише 
на 6,3%, а в іноземних грошо-
вих одиницях – на 9,5%. При 
цьому за поточних економіч-
них тенденцій в Україні важко 
знайти аналітика, який не очі-
кував би суттєвої девальвації 
гривні відразу після виборів.

Крім того, більшість експер-
тів упевнена, що показники 
української економіки в най-
ближчій перспективі лише по-
гіршуватимуться, наближаючи 
країну до другої за останні чо-
тири роки рецесії. «Динаміка 
ВВП в третьому й четвертому 
кварталах буде негативною», – 
переконані в Erste Bank. Вітчиз-
няні аналітики також констату-
ють, що бізнес-активність в 
Україні на надзвичайно низь-
кому рівні, а іноземний попит на 
нашу продукцію постійно зни-
жується. В багатьох компаніях 
також констатують катастрофіч-
ний дефіцит обігових коштів. Усе 
як напередодні кризи 2008 року.

Водночас незалежні еконо-
місти не бачать якихось реаль-
них кроків уряду Азарова, що 
мали б зарадити негативним 
тенденціям в економіці. Утім, 
більшість фахівців таки впев-
нені, що спад буде набагато 
м’якшим за 15-відсоткове зни-
ження ВВП у 2009-му. 

Erste Bank зменшив 
прогноз річного 
темпу приросту 

ВВП у 2012 році до 

0%
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Зарплати  
«звичайних»  

охоронців  
коливаються  

від  

1,5 
тис.  
до  

2,5 
тис. грн

Автор:  
Богдан 

Буткевич

Посилені 
засоби безпеки   
Новий закон про охоронну діяльність на руку 
насамперед приватним «арміям» олігархів

18 
жовтня набрав чин-
ності Закон України 
«Про охоронну діяль-
ність», який суттєво 

розширює права охоронців. Зо-
крема, відтепер охоронні при-
ватні структури, що мають від-
повідні ліцензії МВС, отримали 
право застосовувати за потреби 
палиці, сльозогінний газ, служ-
бових собак, затримувати та об-
шукувати людей тощо. Фахівці 
вказують, що закон, який регу-
лює охоронний бізнес, і справді 
давно на часі, однак у чинній ре-
дакції цілком здатний заго-
стрити конфліктні ситуації між 
приватними охоронцями та зви-
чайними людьми. До того ж він 
однозначно вигідний представ-
никам великого бізнесу, які об-
завелися власними охоронними 
«арміями», котрі конче потре-
бують офіційного дозволу на 
використання зброї, хай і трав-
матичної. 

ПЛЮСи ТА міНУСи 
«Цей документ новаторський 
для законодавства щодо при-
ватних охоронних структур, – 
стверджує юрист Олег Доро-
фєєв. – По-перше, він чітко 
встановлює вимоги до охорон-
них агентств, по-друге, розши-
рює їхні повноваження. З при-
воду останнього наразі точиться 
дискусія. З суто правового боку 
не можна сказати, що схвалення 
цього закону має виключно не-
гативний ефект. Адже охоронні 
агентства мають здійснити ка-
дрові чистки та підвищити ква-
ліфікацію персоналу, щоб відпо-
відати ліцензійним вимогам, 
яких віднині потрібно дотриму-
ватись. Окрім самого закону 
обов’язково мають бути схвалені 
й інші підзаконні акти, що чітко 
визначатимуть порядок засто-
сування спеціальних засобів та 

заходів фізичного впливу з боку 
охоронців».

У законі є доволі суперечли-
вий пункт про «вилучення ре-
чей і документів, що є знаряд-
дями або предметами правопо-
рушення» (див. «Що і на 
яких підставах уповнова-
жені робити ліцензовані 
охорон ці»). Втім, за словами 
адвоката Дмитра Коробка, цей 
пункт можна трактувати вільно, 
оскільки він не пов’язаний із су-
пермаркетами, адже вони є гро-
мадським місцем, а не об'єктом 
із пропуск ним режимом. Тобто, 
якщо ви не проникаєте потай на 
охоронюваний склад або на 

чуже подвір’я, нічого вилучати у 
вас не можуть.

Ще більше запитань постає 
щодо права працівників приват-
них охоронних фірм застосову-
вати заходи фізичного впливу, 
спецзасоби та службових собак. 
Закон чітко визначає, в яких ви-
падках суворо заборонено діяти 
в такий спосіб – стосовно осіб по-
хилого віку та жінок з ознаками 
вагітності й у місцях значного 
скупчення людей. Спецзасоби 
матимуть право використову-
вати виключно суб’єкти охорон-
ної діяльності (тобто ліцензовані 
МВС охоронні агенції), потра-
пити до яких можна лише за 
умов належної професійної під-
готовки та досвіду роботи у цій 
сфері. Тоді як більшість супер-
маркетів, крамниць, торговель-
но-розважальних центрів, у 

яких українці щоденно стика-
ються зі звичайними приват-
ними охоронцями, мають власну 
внутрішню службу безпеки, по-
трапити до складу якої може 
будь-хто, і, відповідно, права цієї 
служби нічим не відрізняються 
від прав кожного громадянина 
України. Тому такі представники 
охорони матимуть дозвіл на пер-
цевий балончик чи пневматич-
ний пістолет, щонайбільше – гу-
мову палицю, але не міліцей-
ського зразка, себто без метале-
вого штиря всередині.

Однак є й інший момент – 
психологічний. «Якщо погля-
нути на те, що відбувається 
останнім часом у відносинах 
між громадянами та приват-
ними охоронцями, то прак-
тичне втілення нового закону 
може мати прикрі наслідки, – 
аналізує Олег Дорофєєв. – Бе-
ручи до уваги той факт, що від-
нині права останніх  розширю-
ються, конфліктні ситуації мо-
жуть вийти на новий щабель. У 
цьому контексті не можна оми-
нути увагою важливий психо-
логічний чинник: дратівливість 

ДЛЯ ГРОмАДЯН, А НАДТО 
ЖУРНАЛіСТіВ, ПіДХіД  
ДО ОСіБ ВищОГО СВіТУ БУДе 
ОБмеЖеНим і ОДНОЗНАЧНО 
НеБеЗПеЧНіШим
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ПРАВО СИЛИ.
Олігархи ви-
користовують 
охоронців
не лише 
для захис-
ту об’єктів 
чи тіла, а й в 
«урегулюван-
ні» корпора-
тивних кон-
фліктів, рей-
дерських ата-
ках

людей у момент сутички, за-
гальну зневагу громадян до лю-
дей у формі, особливо з шевро-
нами приватних структур, 
тощо. Все це може призвести до 
більш частого застосування за-
ходів фізичного впливу з боку 
приватних охоронців, хай навіть 
це і не спецзасоби на кшталт 
травматичної зброї. Окрім того, 
негативним наслідком є те, що 
відтепер тим народним обран-
цям та іншим державним чи-
новникам, яких охороняють 
приватні структури, а це – біль-
шість, житиметься спокійніше, 
а для громадян, а надто журна-
лістів, підхід до осіб вищого 
світу буде обмеженим і одно-
значно небезпечнішим».

ТимЧАСОВА ПРОФеСіЯ 
«Нині ситуація на ринку охо-
ронних агентств в Україні дво-
значна, – стверджує Сергій Ста-
ровицький, експерт із питань 
охорони, екс-керівник однієї з 
великих охоронних фірм. – Рі-
вень звичайних охоронців, які 
працюють на більшості об’єктів 
– у супермаркетах, магазинах, 

складах, – занизький. Водночас 
справжні професіонали на 
ринку завжди знайдуть добру і 
високооплачувану роботу, адже 
українські багатії дедалі актив-
ніше формують особисті охо-
ронні структури». 

Як заявив у коментарі 
Тижню.ua президент громад-
ської організації «Українська 
федерація професіоналів без-
пеки» Сергій Шабовта, «події в 
Луганську (на початку жовтня 
охоронці супермаркету вбили 
людину), в «Каравані» засвід-
чили, що, на жаль, велика кіль-
кість охоронців насправді не 
відповідають тим вимогам, 
яким має відповідати охоро-
нець». Сергій Шабовта наголо-
шує, що рівень рентабельності 
галузі фізичної охорони в Укра-
їні невисокий: «Здебільшого 
зарплати охоронців колива-
ються десь від 1,5 тис. до 2,5 тис. 
грн». Зрозуміло, за таких умов 
оплати праці сама спеціальність 
охоронця не стала фаховою, тож 
люди у цій професії на трива-
лий час не затримуються. За 
словами експерта, зміна персо-

налу навіть у стабільних компа-
ніях щороку становить 40–60%. 
На сьогодні в Україні є 100 на-
вчальних закладів різних рів-
нів, які мають ліцензію Мінос-
віти для кваліфікаційної підго-
товки охоронників. При цьому 
квоти на працевлаштування 
становлять, як правило, 40–50 
осіб. «Навіть помноживши на 
100, ми отримуємо 5 тис. людей, 
яких ці всі заклади можуть під-
готувати. А охоронний ринок – 
це 450–500 тис. осіб», – наголо-
сив Шабовта.

Всі ці негативні чинники 
зрештою призвели до збіль-
шення кількості конфліктів 
між охоронцями та громадя-
нами за останні кілька років. 
Годі згадувати випадки, коли 
охоронці поводяться просто 
по-хамськи. Приміром, журна-
лісти Тижня відчули на собі 
всю чемність охоронців супер-
маркету «Сокол» взимку цього 
року в Донецьку (див. Тиж-
день № 4/2012).

Тиждень провів експери-
мент. Знайомий нашого корес-
пондента, за професією програ-
міст, назвемо його Олексій, мав 
влаштуватися нічним охорон-
цем. Відсутність досвіду роботи 
у правоохоронних чи армій-
ських структурах не завадила – 
він отримав роботу в невелич-
кому продуктовому магазин-
чику на масиві Березняки, що у 
Києві. Єдине, довелося прибре-
хати, мовляв, він має звання 
кандидата в майстри спорту з 
бойового самбо, при цьому ди-
плома ніхто не попросив. 

«Головне – дивись, коли 
наркомани заходитимуть, – на-
ставляє неофіта керівник охо-
рони. – Вони, падли, постійно 
щось «тирять». Якщо будуть 
якісь проблеми – відразу тисни 
на червону кнопку біля касового 
апарату, міліція приїде». Дві 
ночі, за словами нашого 
«агента», минули цілком спо-
кійно, окрім того, що довелося 
одного вечора не пускати в ма-
газин двох алкоголіків, котрі 
намагалися вломитися в крам-
ницю під час інкасації. 

«Якби, уявімо, прийшли ре-
альні злочинці грабувати, не мав 
би, що їм протиставити, – каже 
Олексій. – По-перше, не маю спе-
ціальної підготовки, по-друге, 
жодного досвіду і відповідної 
освіти, тому той факт, що моя не-
фахова робота не завдала крам-
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ниці великих збитків, пов’язана 
виключно з малою кількістю 
відвідувачів під час тих ночей, 
коли я працював. Але найбільше 
шокувала легкість, з якою мене 
взяли й відпустили з роботи. 
Очевидно, для хазяїна місце охо-
ронця – це щось на кшталт посу-
домийки, яку можна змінювати 
хоч щодня».

VIP-ОХОРОНА 
Повною протилежністю є стан 
справ в охороні олігархів, вели-
ких компаніях. Там, навпаки, 
працюють виключно професіо-
нали – у складі приватних охо-
ронних підприємств, які й отри-
мали левову частку повнова-
жень за новим законом й куди 
потрапляють лише свої та до 
своїх. «Якщо ти хочеш охоро-
няти банкіра без досвіду служби 
у спецпідрозділах, годі казати 
про армію, це майже нереально, 
– стверджує Сергій Старовиць-
кий. – Це закритий ринок, куди 
без протекцій і знайомства 
ніхто з вулиці не потрапить. І 
саме цей ринок і вимагав офі-
ційного дозволу на викорис-
тання спецзасобів. Зрозуміло, 
кожна справді дуже багата лю-
дина в цій країні, як це і при-
йнято у світі, має свою приватну 
охоронну структуру, віддану й 
дуже фахову. Так само зрозу-
міло, що де-факто подібні орга-
нізації давно мають бойову вог-
непальну зброю і скористаються 
нею в разі потреби. Але це по-
трібно було оформити де-юре. 
До того ж нині, коли на Україну 
знову накочується криза, по-
діб на до тієї, що охопила країну 
2008 року, багаті люди почина-
ють заздалегідь турбуватися 
про свою безпеку. Тому їм по-
трібно, щоб їхні охоронці мали 
легальне право щонайменше на 
травматичні пістолети».

Наприклад, один із мене-
джерів компанії «Метінвест», 
що належить Рінату Ахметову, 
розповів Тижню на умовах 
анонімності, що в кожної лю-
дини з топ-менеджменту є спе-
ціальні «аварійні» номери теле-
фонів, які слід набирати в разі 
виникнення будь-якої фізичної 
загрози. Після дзвінка доволі 
швидко з’являється «силова 
група», яка терміново й дуже 
жорстко вирішує всі питання.

До речі, дуже показовою 
була ситуація під час недав-
нього матчу дніпропетров-

ського «Дніпра» й донецького 
«Шахтаря» на «Донбас Арені», 
коли в сутичку між командами 
на полі втрутилися місцеві охо-
ронці.

Відразу після трагедії в ки-
ївському ТРЦ «Караван» по-
чали ширитися чутки, що всі ці 
події насправді були інспіро-
вані лобі охоронного бізнесу, 
який прагнув у такий спосіб до-
вести необхідність надати охо-
ронцям право носити зброю та 
застосовувати спецзасоби. «Це 
повна маячня, – переконаний 
Сергій Старовицький. – Закон 
почали лобіювати ще рік тому. І 
потрібен він зовсім не для того, 
щоб так звані охоронці в супер-
маркетах отримали право на 
газовий балончик. Насправді 
одними з головних лобістів 
стали приватні агентства, що 
обслуговують серйозних людей 

і стурбовані своєю безпекою в 
умовах деда лі небезпечнішої 
со ціаль  но-економічної ситуа-
ції. Тож їм потрібно, щоб їхні 
маленькі армії мали всі засоби 
для ефективного захисту клі-
єнта».

Свою зацікавленість у цьому 
законі має й МВС. Адже тепер, з 
одного боку, з різким збільшен-
ням ліцензійних вимог до охо-
ронних агентств міліція отри-
мує безліч нових тіньових спо-
собів для заробітку. Найпрості-
шим є хабарі за продовження чи 
отримання ліцензії, заплю-
щення очей на відверті пору-
шення правил тощо. З іншого 
боку, емвеесники дістають і офі-
ційне право контролювати ді-
яльність охоронників. 

За найскромнішими оцін-
ками експертів, опитаних Тиж-
нем, загалом в Україні діють 
близько 5 тис. різноманітних 
охоронних структур. «Обсяг 
ринку – щонайменше $0,5 
млрд, – стверджує Олексій К., 
керівник одного з провідних 
одеських охоронних агентств. – 
І йдеться виключно про офі-
ційну, так би мовити, охоронну 
діяльність. Скільки витрачають 
великі бізнесмени на особисті 
структури, знають лише вони, 
але годі й сумніватися, це також 

ТемА ОСОБиСТиХ АРмій 
ОЛіГАРХіВ ПРиКРиТА 
ЗАВіСОЮ СУВОРОї ТАЄмНиЦі

сотні мільйонів умовних оди-
ниць».

Взагалі тема особистих армій 
олігархів прикрита завісою суво-
рої таємниці – їхні підприємства 
охороняють нібито офіційні 
агентства, а про особисту охо-
рону ніхто нічого не говорить. «У 
кожному агентстві, що забезпе-
чує захист високопосадовця чи 
бізнесмена, є два щаблі, – пояс-
нює Сергій Старовицький. – 
Перший, нижчий рівень – зви-
чайні охоронці, які відкрито 
працюють в компаніях влас-
ника, це фахівці. Натомість дру-
гий – справжні професіонали, 
які офіційно можуть не працю-
вати охоронцями, а бути кон-
сультантами, тренерами. Саме 
вони займаються особистою охо-
роною клієнта та вирішують де-
лікатні справи з захисту його ін-
тересів. Найчастіше це люди з 
правоохоронних структур, точ-
ніше їхніх спецпідрозділів, які, 
відслуживши своє, а часом у го-
нитві за грошима та нормальною 
роботою залюбки йдуть в охо-
рону товстосумів. Понад те, це 
вважається найвдалішим варі-
антом продовження кар’єри». 

Фахівці стверджують, що у 
складі бізнес-імперій україн-
ських олігархів фактично діють 
цілі армії чисельністю до 10–15 
тис. осіб. Їх використовують не 
лише власне для охорони 
об’єктів чи тіла, а й з іншою ме-
тою: в «урегулюванні» корпора-
тивних конфліктів, рейдерських 
атаках тощо. Понад те, є інфор-
мація, що часто «бодігарди» ви-
конують і політичні завдання. 
Зокрема, під час парламент-
ських виборів вони опікувалися 
«громадським порядком» та охо-
роною провладних кандидатів 
під час агітації. Мобілізують їх 
часто й у зв’язку з мітингами, ак-
ціями протесту. Наприклад, 
джерела Тижня стверджують, 
що люди, які працюють в охо-
ронних структурах одного з олі-
гархів, були у великій кількості 
задіяні в момент блокування 
Верховної Ради прихильниками 
Партії регіонів, коли в першому 
читанні ухвалювали мовний за-
кон.

Тому деякі експерти небез-
підставно побоюються, що 
дальше розширення прав для 
приватних армій та їх викорис-
тання в політичних протисто-
яннях цілком може закінчитися 
кровопролиттям. 

Загалом в Україні 
офіційно діють 

близько  

5 тис. 
різноманітних  

охоронних струк-
тур. Обсяг цього 

ринку –  
щонайменше 

$0,5 
млрд
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ЩО І НА ЯКИХ ПІДСТАВАХ УПОВНОВАЖЕНІ РОБИТИ ЛІЦЕНЗОВАНІ ОХОРОНЦІ?
(Згідно із Законом України «Про охоронну діяльність»)

ПРАВА ПЕРСОНАЛУ ОХОРОНИ 
(під час виконання функціональних обов’язків): ПРОГАЛИНИ ТА ПЕРЕГИНИ ЗАКОНУ 

■ вимагати припинення протиправних дій, дотримання законності та 
правопорядку;
■ вимагати дотримання пропускного та внутрішньооб'єктового режимів;
■ не допускати проникнення та затримувати осіб, які намагаються проникнути 
(проникли) на об'єкт охорони або залишити його, порушуючи встановлені 
правила, з обов'язковим негайним повідомленням про це територіального 
органу внутрішніх справ;
■ протидіяти правопорушникам і негайно повідомляти органи МВС про 
вчинення цими особами злочину або адміністративного правопорушення;
■ застосовувати заходи фізичного впливу, спецзасоби, використовувати 
службових собак (відповідно до Закону);
■ під час здійснення пропускного режиму на об'єктах охорони проводи-
ти огляд речей фізосіб (за їх добровільною згодою), транспортних 
засобів, вилучення речей і документів, що є знаряддями або пред-
метами правопорушення, перевірку персональних документів тощо; 
■ проводити відкриту відео-, фотозйомку подій задля запобігання 
протиправним діям (з обов'язковим оприлюдненням на об'єкті 
інформац� про здійснення таких заходів).

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОХОРОНИ 
ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ ТА СПЕЦЗАСОБІВ

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ:
■ особливі випадки, якщо інші заходи не привели до при-
пинення посягання або виконання особою законної 
вимоги персоналу охорони.
ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ: 
■ захист себе або іншої особи від нападу, що стано-
вить загрозу життю, здоров'ю, майну;
■ запобігання незаконній спробі насильницьким 
шляхом заволодіти спецзасобами;
■ необхідність затримати правопорушника, який 
незаконно проник на об'єкт або який вчиняє 
інші протиправні д� та чинить опір;
■ знешкодження тварини, що загрожує життю 
та здоров'ю персоналу охорони, інших осіб.
КЛЮЧОВІ НЮАНСИ ЗАСТОСУВАННЯ:
■ Застосовувати заходи фізичного впливу, спецза-
соби дозволяється виключно після попередження 
голосом і жестами про намір їхнього застосування. 
Можуть застосовуватися без попередження у разі:
   ▶ раптового нападу;
   ▶ нападу чи опору із застосуванням зброї або предметів, 
що становлять загрозу життю та здоров'ю особи, або з ви-
користанням механічних транспортних засобів.
■ Вид спеціального засобу, час початку й інтенсивність його 
застосування визначаються з урахуванням ситуац�, що скла-
лася, характеру правопорушення та особи правопорушника.
■ Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу 
та спецзасоби проти жінок з явними ознаками вагітності, 
осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності 
та малолітніх осіб, а також проти осіб, які, відповідно до 
законодавства, є носіями спецстатусу недоторканності (крім 
випадків учинення ними нападу, що становить загрозу життю 
та здоров'ю фізосіб, персоналу охорони або збройного опору).
■ Забороняється застосовувати спецзасоби в місцях значного 
скупчення людей, якщо це може призвести до заподіяння шкоди 
життю та здоров'ю сторонніх осіб (крім випадків самооборони, 
самозахисту).
■ Про всі факти припинення правопорушення стосовно персо-
налу охорони, майна або фізосіб, які охороняються, застосу-
вання заходів фізвпливу, спецзасобів тощо персонал охоро-
ни зобов'язаний негайно в усній або письмовій формі по-
відомити безпосереднього керівника і територіальний 
орган внутрішніх справ.

■ У Законі «Про охоронну діяльність» фактично розведено норми, які 
встановлюють і регулюють права-обов'язки суб'єктів охоронної діяль-

ності (по суті, ліцензованих охоронних агенцій) та безпосередньо охо-
ронців (себто їхніх працівників). При цьому низка обмежень, застере-
жень в охороннiй дiяльностi (зокрема, заборона на вчинення дій, що 

посягають на права, свободи, власність фізосіб, або ставлять під загро-
зу їхнє життя, здоров'я, честь, гідність, ділову репутацію) зазначені в 

роздiлi II закону, який регулює діяльність суб'єктів охоронної 
діяльності. З огляду на це можна припустити, що 

на практицi персонал охоронних агенцій або 
керуватиметься значно конкретнiшим і вуж-

чим перелiком норм, або працюватиме в 
умовах конфлiкту норм, який залагодять 

на рiвнi посадових інструкцій.

■ Не виключено за цих обставин, що в разi 
виникнення конфлiктних ситуацiй (скажiмо, у 

разi вчинення неправомiрних дiй 
персоналом охорони) вiдповiдачами 
будуть суб'єкти охоронної діяльності.     

■ У законi є норма – стаття 15, 
що передбачає дисциплінар-

ну, цивільно-правову, адмі-
ністративну або кримі-

нальну відповідальність 
(встановлену законом) 
персоналу охорони за 

невиконання або не-
належне виконання 

обов'язків. Проте знову 
ж таки невирішеним 

залишається питання: чи 
реально притягти охорон-
ника-злочинця, який зав-
дав шкоди, до адекватної 

вiдповiдальностi? 

■ Закон прямо забороняє 
суб'єктам охоронної діяльності 

«брати участь у виконанні судових 
рішень під час виконавчого про-
вадження» та «вдаватися до дій, 

спрямованих на силове проти-
стояння між персоналом охорони 
різних суб'єктів господарювання». 
Проте чи означає це, що на прак-
тицi такі випадки будуть виключе-

нi? Як, зокрема, охоронятимуть 
представникiв фiрм, якi братимуть 

участь у виконанні судових рі-
шень? Чи дозволено це? Прямої 

вiдповiдi наразi немає.

■ У базовому законi чiтко 
стверджується, що затримання 

особи персоналом охорони «не є 
адміністративним затриманням». 

Уточнюється також, що «затримана 
особа негайно передається органу 

внутрішніх справ за місцем вчинен-
ня правопорушення». Проте не є до 

кiнця зрозумiлою процедура такої 
передачi. Складається враження, 

що персонал охорони має 
затримувати особу на час, 

обмежений… термiном 
прибуття працiвникiв МВС.
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П
ацієнти сподіваються, 
що ліки безпечні. Але 
навіть у тих країнах, де 
охорона здоров’я на ви-

сокому рівні, вони можуть 
бути неефективними – а то й 
смертельними. Неякісні сте-
роїди з аптеки в околицях 
Бостона вже спричинили 
смерть 11 осіб від грибкового 
менінгіту, а ще понад сто хворі 
(станом на 10 жовтня). Зара-
жений розріджувач крові «Ге-
парин» вважають причиною 
смерті 149 американців у 
2007–2008 роках. Цього року 
було виявлено, що деякі ам-
пули протиракового препа-
рату «Авастин» узагалі не міс-
тять активного інгредієнту.

Ніхто достеменно не знає, 
яку частину серед медичних 
препаратів становлять під-
робні, неякісні, крадені або 
вживані як наркотики. Але 
фармацевтичні злочини – це 
глобальна проблема, з котрою 
намагаються боротися націо-
нальні служби контролю за 
безпекою лікарських засобів. 
Ці злочини особливо харак-
терні для країн із високим по-
казником корупції серед держ-
службовців, слаборозвинутою 
системою охорони здоров’я та 
низьким рівнем захисту прав 
споживачів. У Нігерії, яка є 
найбільшим в Африці ринком 
ліків, дослідження Всесвітньої 
організації охорони здоров’я 
(ВООЗ), проведене 2011 року, 
виявило, що 64% антималярій-
них препаратів – підробні. По-
над 70% медикаментів, які спо-
живає ця країна, ввозять з Ін-
дії та Китаю, а їх загалом вва-
жають найбільшими виробни-
ками фальшивок у цій галузі. 
Пол Оргі, співробітник служби 
фармакологічного нагляду Ні-
герії, звинувачує в цьому «без-
лад у державі й діряві кор-
дони».

Історія продажу неякісних 
ліків налічує не одну тисячу 
років. Але ХХІ століття пере-
творюється на золотий вік 
фальшивої фармакології. У 
Бостоні епідемія грибкового 
менінгіту вибухнула через не-
догляд. Ціновий тиск змушує 
навіть добросовісних вироб-
ників «зрізати кути». А для 
злочинців фальшиві медика-
менти – це справжнє ельдо-
радо, до того ж покарання за-
звичай незначні. І справді, 

ланцюжок постачання ліків – 
це рай для шахраїв.

Сировина надходить з од-
ного місця, а переробляють її 
на активні речовини в іншому. 
Наповнювачі таблеток і по-
криття привозять іще звід-
кись. Виробництво й паку-
вання можуть проводити 
окремо. На шляху до точки 
продажу лікарський препарат 
проходить через дистрибутор-
ські мережі (й може бути пере-
пакований). В Америці 80% 
активних інгредієнтів лікар-
ських препаратів ввозять із-за 
кордону (імпорт лікарських 
речовин від 2002 до 2010 року 

там зріс більш ніж удвічі, до 
40% готових медикаментів).

Для регуляторних органів 
це стає справжнім кошмаром. 
У випадку з «Гепарином» ки-
тайські постачальники замі-
нили основний складник де-
шевшою і небезпечною речо-
виною, яка, попри те, про-
йшла перевірку на справ-
жність. Фальшивий «Авас-
тин» явно потрапив із Туреч-
чини до Британії, а звідти вже 
до Сполучених Штатів – за до-
помогою канадської фармако-
логічної інтернет-компанії. 
Добрі починання теж можуть 
давати неочікувані резуль-

ПОГАНі ЛіКи
ХХІ століття перетворюється  

на золотий вік фальшивої фармакології

У вересні 2011 року 
в Україні набув 
чинності Закон 

«Про запобігання 
фальсифікації  

лікарських  
засобів», яким 
установлено  
кримінальну  

відповідальність  
за підробку  

медикаментів

38|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 43 (260) 26.10 – 1.11.2012

СУСпілЬСТво|фармаЦЕВтика



За оцінками Всес-
вітньої організації 
охорони здоров’я, 
в розвинених краї-
нах фальсифікат 

становить близько  

10%, 
а в третьому світі – 
половину всіх лі-
карських засобів. 
За неофіційними 

оцінками вітчизня-
них експертів, в 
Україні підроб-

ними є від  

8% до 30% 
медпрепаратів

Найчастіше підро-
бляють найбільш 
розрекламовані 
ліки: «Мезим», 

«Фестал»,  
«Омез»,  

«Кетанов»,  
«Доларен»

УРЯДи ДеРЖАВ Не В ЗмОЗі  
ВіДСТеЖУВАТи ГЛОБАЛЬНі 
меРеЖі ПОСТАЧАННЯ 
меДПРеПАРАТіВ
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тати. ВООЗ має програму по-
передньої перевірки на відпо-
відність, яка відбирає дешеві 
якісні медикаменти для гума-
нітарних програм. Але провід-
ний фахівець Американського 
інституту підприємництва Ро-
джер Бейт опублікував у 
липні дослідження, яке вия-
вило, що 7% таких препаратів 
у його вибірці не пройшли 
тесту.

Спроб зупинити цю по-
шесть не бракує. У ході остан-
ньої операції «Пангея» (між-
народна поліцейська облава 
на нелегальні інтернет-ап-
те ки) рейди поліції пройшли в 
100 країнах, де було спіймано 
понад 18 тис. інтернет-
продавців заборонених і фаль-
шивих ліків. Але такі аптеки 
не обов’язково можуть бути 
винними: вони часто прода-
ють справжні препарати (за 
низькими цінами); багато під-
робок реалізовано не в інтер-
неті, а в торговельних мере-
жах із солідною репутацією.

Деякі бідні країни вважа-
ють, що багаті просто шука-
ють приводу, аби підірвати 
їхню індустрію непатентова-
них ліків. Скандали через ви-
значення поняття «контра-
факт» перешкоджають діяль-
ності Міжнародної робочої 
групи ВООЗ із боротьби з 
контрафактними медикамен-
тами (IMPACT), створеної ще 
2006 року. Зараз нові робочі 
групи працюють над значен-
ням терміна SFFC (spurious/
f a l s e l y - l a b e l l e d / f a l s i f i e d /
counterfeit), тобто «підроб-
ний/неправильно маркова-
ний/фальсифікований/контр-
афактний» медпрепарат. 
Можливо, додасться і ще одна 
літера S: substandard – «низь-
коякісний». Але піратам-
фармацевтам від того ні хо-
лодно ні жарко.

Більшість інших зусиль 
міжнародної спільноти теж не 
дають значного ефекту. Про 
це пише Роджер Бейт у своїй 
книжці «Phake», назву якої 
можна перекласти україн-
ською як «Фальшмакологія» 
(від англ. pharma- «фарма-» і 
fake «фальшивка»). Щоб поси-
лити покарання для виробни-
ків контрафактних ліків і при-
швидшити обмін інформа-
цією, 18 європейських держав 
2011 року підписали Міжна-

родну конвенцію Ради Європи 
про протидію фальсифікації 
лікарських засобів Medicrime. 
Утім, ратифікувала її лише 
Україна. Країни «Великої ві-
сімки» у травні оприлюднили 
велемовну декларацію, але 
опісля майже нічого не зро-
били.

Роками уряди й компанії 
ведуть розмови про системи 
відстежування для ідентифі-
кації та перевірки медикамен-
тів на відповідність. І хоча ця 
технологія є, держави ніяк не 
можуть домовитися, щó саме 
слід використовувати. Різні 
фірми нахвалюють власні 
схеми, а регулятори все не ді-
йдуть згоди щодо об’єкта від-
стежування.

мОї ПіГУЛКи, А Не ТВОї
Тому окремі держави запрова-
джують свої власні заходи. 
Вражаючий контрнаступ очо-
лила Нігерія, яка, за деякими 
оцінками, скоротила частку 
фальсифікованих медикамен-
тів від майже половини до од-
нієї десятої – лише за п’ять ро-
ків. Одним із засобів став ска-
нер TruScan – дешевий ручний 
спектроскоп, який дає змогу 
митникам виявляти підробки 
вже у пункті ввезення (тепер 
цей пристрій використовують 
також і в Америці, Німеччині, 
Швеції та Канаді). Нігерія за-
провадила також скретч-
етикетки: покупець може наді-
слати SMS-по ві домленням 
код, стерши захисне покриття 
на упаковці, щоб перевірити 
справжність ліків іще до вжи-
вання. Але ця схема добро-
вільна, і наразі її використову-
ють лише кілька фірм.

Китай, стурбований репу-
тацією свого фармацевтич-
ного експорту, влаштував 
масштабні операції проти ви-
робників і продавців неле-
гальних ліків (у серпні було 
затримано майже 2 тис. осіб). 
У 2007-му там стратили керів-
ника Державного управління 
контролю якості медикамен-
тів – за отримання хабарів у 
обмін на схвалення непереві-
рених препаратів. Індія замо-
вила техніко-економічне до-
слідження технології відсте-
жування ліків аутсорсинго-
вому гіганту Wipro. Уряд гово-
рить про покращення якості 
виробництва, але одних умов-

лянь мало, потрібно перехо-
дити до дії.

Американське Управління 
санітарного нагляду за якістю 
харчових продуктів та меди-
каментів (FDA), найбільший у 
світі орган, що контролює без-
пеку ліків, постійно веде ро-
боту й за кордонами США. Від 
2008-го воно відкрило філії в 
Китаї, Індії, Південній Аф-
риці, Йорданії, Мексиці, Бель-
гії та інших країнах. Нововве-
деннями в законодавстві пе-
редбачено посилення кари 
для поширювачів контрафак-
тної продукції та виділення 
коштів для перевірки цією ін-
станцією фармакологічних 
підприємств у зарубіжжі. Але 
навіть FDA визнає, що не може 
самотужки забезпечити 
контроль над переміщенням 
медпрепаратів у світі.

Фармацевтичні компанії ін-
коли краще надаються для 
контролю за виконанням вимог 
закону, ніж державні органи. 
Голова служби безпеки фарма-
цевтичного гіганта Pfizer, ви-
робника «Віагри», любить роз-
повідати про чоловіка, затри-

маного на гарячому за продаж 
фальшивих медикаментів, 
який запитав агента, чи той не 
з «федералів», а затим – чи він 
не працює на Pfizer. Його ком-
панія бере на роботу колишніх 
поліцейських, слідчих і митни-
ків у всьому світі. Зазвичай 
вона розслідує справу десь на 
80% і лише тоді передає її в 
руки місцевих правоохоронних 
органів.

Але поки чиновники зволі-
кають, проблема росте. У січні 
2009 року 81 країна повідомила 
про контрафактні версії 20 ме-
дикаментів, які виробляє ком-
панія Pfizer. Станом на липень 
2012-го вже 60 таких препара-
тів було виявлено у 106 країнах. 
«Контрафактне виробництво – 
це як гумова кулька, наповнена 
водою, – каже Оргі. – Можна 
натиснути з одного боку, але 
тільки-но забереш руку, як усе 
повертається на місце з новою 
силою».  

Торік з україн-
ського ринку було 

вилучено  

3,5 млн 
упаковок неякісних 

ліків на загальну 
суму  

35 млн 
грн
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Континентальний 

ВиБУХ
Економічний бум на південь від Сахари 
приваблює бізнес-таланти з багатого світу

П
ісля виступу на лондон-
ській бізнес-конференції 
молодий аналітик поспіл-
кувався з керівниками ін-

вестиційних компаній, котрі 
були серед слухачів, а відтак пі-
шов із двома з них до фойє най-
ближчого готелю. За келихом 
вина інвестори захоплено розпо-
відали про цілу мережу розкіш-
них офісів своєї компанії по 
всьому світу і щедрі щорічні пре-
міальні. Тож вони запропону-
вали аналітикові роботу. І здиво-
ваний він був не їхньою зацікав-
леністю і не високою зарплатою, 
а насамперед місцем, де мав до-
помагати їм вкладати мільйони: 
Західна Африка – найвідсталіша 
частина цього бідного конти-
ненту.

Останнім часом інвестори 
злітаються в Лагос і Найробі, 
наче це Франкфурт чи Токіо дав-
ніших часів. Кволе зростання в 
багатому світі сприяло тому, що 

країни Тропічної Африки стали 
привабливим місцем для гро-
шей і тих, хто ними розпоряджа-
ється. З 2005 року обсяг прямих 
іноземних інвестицій у цей ре-
гіон збільшився приблизно на 
50%. Місцеві ринки капіталу, які 
раніше вважали чимось на 
кшталт казино, тепер здаються 
не такими ризикованими. Банк 
J.P. Morgan щойно додав Нігерію 
до свого індексу державних цін-

них паперів. Досі єдиною афри-
канською країною в його списку 
була Південна Африка. За про-
гнозами цієї американської фі-
нустанови, котра, до речі, є най-
більшим у світі гарантом позик 
країнам, які розвиваються, дода-
вання нігерійських облігацій до 
його комплекту стандартних 
цінних паперів допоможе додат-
ково залучити у цю державу ще 
$1,5 млрд. Нові фонди заплатять 
за інфраструктуру, якої наразі 
немає, на континенті, площа 
суші якого сягає території Ки-
таю, Індії, Японії, США, Мексики 
і Європи разом узятих (див. 
мапу).

Однак деякі бізнесмени й 
нині скептично ставляться до 
довготермінових перспектив Аф-
рики. Всі балачки в західних фі-
нансових колах, що до небес роз-
хвалюють африканський «золо-
тий вік», є перебільшенням. На-
разі більшість тамтешнього на-
селення бідне, хоча місцеві мене-
джери роз’їжджають на шикар-
них автівках. Чимало справді 
бідних держав усе ще в пастці 
злигоднів і навряд чи найближ-
чим часом зможуть досягнути 
рівня принаймні скромної забез-
печеності. Результати нещодав-
нього дослідження свідчать, що 
9 із 11 держав світу, які перебува-
ють на межі «крайнього ризику» 
продовольчої кризи, є африкан-
ськими країнами.

Але навіть скептики пого-
джуються, що найостанніші 
прогнози для Африки сприят-
ливі. За даними МВФ, ВВП Чор-
ного континенту цього року 
зросте на 5%. Це менше, ніж про-
гнозовані 5,4%, але все одно 
зростання відбуватиметься зна-
чно швидшими темпами, ніж у 
більшості інших регіонів пла-
нети. У 2013 році воно може сяг-
нути 5,7%. Продовження еконо-
мічних негараздів багатого світу 
може зачепити Південну Аф-
рику, але у країнах, що північ-
ніше від неї, справи, ймовірно, 
йтимуть незле.

У новому дослідженні, опу-
блікованому двома економіс-
тами Світового банку, йдеться, 
що якби Африка була єдиною 
державою, то вона б уже нале-
жала до групи країн із середнім 
рівнем доходів, який цей банк 
визначає як дохід на особу не 
менше ніж $1000.  
У середньому по Африці той по-
казник становить $1700. В Аф-

ВВП Чорного конти-
тенту, за даними 
МВФ, 2012 року 
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канські держави
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риці, що південніше від Сахари, 22 
країни вже подолали цей поріг за-
безпеченості, який загалом вважа-
ють усе ще доволі низьким. Їхнє 
сукупне населення становить 400 
млн осіб; до цих держав належать 
такі крайні випадки, як, примі-
ром, Ангола і Судан, тобто країни, 
виснажені багаторічними крива-
вими конфліктами, де соціальна 
нерівність просто вражає.

Один із економістів Світового 
банку Вольфґанґ Фенґлер визна-
чив чотири причини економічного 
розвитку в Африці. По-перше, для 
цього континенту характерна 
«правильна» модель демографіч-
ного зростання: тривалість життя 
загалом збільшується, а дітонаро-
дження зменшується, а не на-
впаки. ООН прогнозує, що до 2055 
року Нігерія може перегнати Спо-
лучені Штати і стати третьою краї-
ною в світі після Індії та Китаю за 
кількістю населення, причому на-
роджуваність у ній знижувати-
меться.

По-друге, швидка урбанізація 
дає змогу підвищити ефективність 
і приваблює інвесторів до столиць 
африканських країн, які почали 
процвітати і де зростання щіль-
ності населення зменшує затрати 
часу на транспортування та 
сприяє дрібномасштабній інду-
стріалізації.

По-третє, технології мають 
більший вплив на Африку, ніж на 
будь-який інший регіон світу саме 
тому, що вони почали тут застосо-
вуватися мало не з нуля. За ми-
нуле десятиліття телефонізація 
населення з 0,7% (зруйновані теле-
фонні лінії цьому не дуже спри-
яли) сягнула 70% – з появою мо-
більного зв’язку. Африка – світо-
вий лідер мобільного банкингу, не 
в останню чергу через те, що біль-
шості людей звичайні банківські 
послуги просто недоступні.

По-четверте, покращилися 
стандарти державного управління 
й економічного менеджменту, 
знову ж таки, мало не з нуля. Де-
далі більша популярність суверен-
ного боргу африканських держав 
– хороший показник.

«Якщо наявні тенденції збере-
жуться, до 2025 року більшість аф-
риканських країн подолають поріг 
середнього рівня доходів», – заяв-
ляє Фенґлер. Але він застерігає, що 
перехід до цього рівня стане важ-
чим. Значною мірою нещодавнє 
зростання було лише прагненням 
наздогнати розвинений світ, коли 
в Африці приживалися добре ві-

домі на Заході й у Азії ідеї та ме-
тоди роботи. Дехто вважає, що 
найлегші способи заробляння гро-
шей вже вичерпано. Зараз Африці 
потрібно оновити і добудувати 
свою напіврозвалену інфраструк-
туру й диверсифікувати компанії, 
якщо вона хоче зберегти швидкі 
темпи зростання. Для цього їй 
конче потрібні дві речі: більше 
кош тів і кваліфіковані кадри.

Одного й іншого не бракує на 
Заході, де низькі відсоткові ставки 
і безрадісні перспективи з працев-
лаштуванням. Звідси така велика 
кількість інвесторських конферен-
цій у Лондоні і Нью-Йорку. Чи-
мало розмов точиться про те, де 
саме в Африці можна зводити за-
води й фабрики та купувати облі-
гації. Але не менш актуальним пи-
танням порядку денного є полю-
вання за талантами по всьому 
світу, включно з Африкою. В обі-
дню перерву менеджери чигають 
навколо столиків у пошуках пер-
соналу і фахівців-інвесторів з до-
свідом, надбаним в інших країнах, 
що розвиваються, – вони можуть 
бути корисними в Африці.

За словами одного з керівників 
великої фірми на Волл-стрит, за 
минулий рік оклади для посад у 
країнах Африки зросли на 30%. 
«Цей континент набирає обертів, 
але робити гроші там усе ще ризи-
ковано, – каже він. – Політичні ри-
зики високі, а забезпечити стовід-
соткове виконання контрактів 
важко. Часто успіх більше зале-
жить від якості вашого персоналу, 
ніж від привабливості місцевого 
ринку».

До гри приєднуються провідні 
бізнес-школи Заходу. Лондонська 
школа бізнесу в травні провела 
День Африки під гаслом, яке було 
б складно уявити в ті часи, коли 
були свіжі спогади про колоні-
альне минуле: «Африка: взяти 
відповідальність у свої руки». А 
при INSEAD (бізнес-школа у 
Франції) діє Африканський клуб, 
який складається з колишніх кон-
сультантів з менеджменту і влас-
ників інвестиційних банків, які 
хочуть перенести справи на Чор-
ний континент, тому що, за сло-
вами одного з них, вони вже «но-
сом чують можливість працювати 
на вищому рівні з відносно мен-
шим досвідом». Для них «Африка 
– це як Індія і Китай десять років 
тому». 



Загальна кількість 
бійців Вільної  

сирійської армії  
сягає 

100 тис.

Я
сір Аббуд – командувач 
Південної частини Вільної 
сирійської армії. За сло-
вами генерала, під його 

контролем 8 тис. бійців і 70% те-
риторії Півдня республіки, а саме 
місто Дераа з околицями й насе-
ленням 1,2 млн. Колишній пол-
ковник сирійських збройних сил 
залишив їх лави у жовтні 2011-го, 
відслуживши 25 років (зокрема, 
17 – у Лівані). Тиждень зустрівся 
з ним у йорданському місті Ірбіді 
поблизу кордону із Сирією.

У. Т.: із чого почалася ваша бо-
ротьба?

– До повноцінного збройного 
опору ми вдались у лютому 2012-
го. У Південній Сирії нас було 
близько 2 тис., сьогодні – 8 тис. 
Щонайменше 85% повстанців – 
цивільні мешканці Дераа й око-
лиць. Решта – колишні військові. 
Спершу наша місія полягала в за-
хисті населення, доставці па-
лива – особливо узимку – і пере-
правленні біженців через йор-
данський кордон.

У. Т.: За яких обставин ви зали-
шили збройні сили Сирії?

– Я на власні очі бачив, як під 
час демонстрацій розстрілювали 

людей, а також як снайпер поці-
лив у чоловіка, добре мені знайо-
мого. Той просто йшов вулицею. 
Спочатку жителі мого міста, Де-
раа, вимагали не зміни режиму, а 
лише покарання для тих, хто ка-
тував дітей, заарештованих за ан-
тиурядові гасла. Але по мітингу-
вальниках відкрили вогонь.

У.Т.: Ви 25 років були частиною 
системи, з якою тепер воюєте. 
Чому люди не виступили проти 
влади раніше?

– Сирія була такою самою ав-
торитарною державою, як Куба, 
Північна Корея чи Радянський 
Союз. Ми просто не могли уя-
вити, що можна жити за іншими 
правилами. У школах та універ-
ситетах нам розповідали про 
єдину можливу партію – БААС. 
Нас виховували як арабських на-
ціоналістів, які мали протистояти 
Ізраїлю. Ну, і ми цінували свою 
стабільність. Коли 2000 року по-
мер Хафез Асад і владу успадку-
вав молодий Башар, з’явилася 
надія. Він справді розпочав деякі 
реформи: зменшився тиск на ме-
діа, розширилися права малого 
бізнесу. Однак ці зміни тривали 
тільки три роки. Потім посла-
блення припинилися.

У. Т.: Ви кажете про березень 
2011-го, хоча дезертиром стали 
аж наприкінці жовтня. На що 
чекали півроку?

– Сподівався, що все норма-
лізується, а уряд щось зробить. Я 
був частиною системи, тож 
спершу й сам гадав, що хтось із-
зовні маніпулює масами, аби 
зруйнувати Сирію. Деякі члени 
парламенту намагалися домови-
тися з керівництвом держави, 
щоб президент приїхав у Дераа й 
зустрівся з людьми. Цього могло 
б виявитися достатньо. Та остан-
ньої хвилини сторона Асада від-
мовилася, бо вважала це поступ-
кою, ударом по престижу найви-
щого керівника. Тоді я зрозумів, 
що між людьми і владою – стіна, 
а єдина Башарова мета – 
будь-що всидіти в кріслі.

У. Т.: Ви діставали накази стрі-
ляти у беззбройних людей і засто-
совувати тортури? Якщо так, хто 
їх віддавав?

– Під час демонстрацій я мав 
підкорятися керівникам служби 
безпеки, а не звичному військо-
вому командуванню. Тоді ці пер-
сони були з нашого регіону. Ми 
мали бути присутні на вулицях. 
Згодом нам наказали відкривати 

Спілкувалася 
Наталя 

Гуменюк, 
йорданія

Ясір Аббуд, один із лідерів сирійських повстанців, про боротьбу 
проти режиму Башара Асада

Війна з народом

42|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 43 (260) 26.10 – 1.11.2012

СвіТ|сирія



Кількість жертв  
у громадянській  

війні в Сирії  
оцінюють у

28-44,5 
тис.

Командувач 
Вільної си-
рійської ар-
мії (Південь)  
Ясір Аббуд: 
«Сирійська 
верхівка не 
змогла б зали-
шатися такою 
сильною без 
підтримки Іра-
ну, «Хезбол-
ли», Росії»

вогонь по будь-якій групі із 
трьох осіб, якщо ті не погодяться 
розійтися. Мусив або дос лу-
хáтися, щоб не постати перед 
військовим трибуналом, або ж 
ризикувати життям. Відмова ви-
конувати накази під час надзви-
чайного стану – серйозне пору-
шення. Я не погодився застосу-
вати зброю, і наприкінці мину-
лого літа мене заарештували. 
Відтак місяць і 27 днів провів у 
підвалах служби безпеки.

У. Т.: Чому ж вас відпустили?
– Звільнення заарештованих 

військових було однією з вимог 
шейха Ахмеда Сійясана – дуже 
впливого релігійного лідера. 
Цьому старому сліпому чолові-
кові довіряє мало не кожен жи-
тель Дераа. Ми вважаємо його 
названим батьком революції. На 
початку конфлікту саме він від 
імені громадян вів перемовини з 
місцевою владою, щоб та відпус-
тила затриманих дітей. Шейха Сі-
йясана примусили цього разу ви-
ступити на офіційному телеба-
ченні й сказати, що революція 
антидержавна, закликати припи-
нити мітинги й дослухатися до 
керівництва країни. Завдяки та-
кому «зізнанню» нам дозволили 
вийти на свободу. Утім, я по-
збувся звання полковника, став 
рядовим і мав скласти зброю. Це 
стосувалося всіх військових-
сунітів, які симпатизували про-
тестам.

У. Т.: Як ви очолили Південне 
угруповання Вільної сирійської 
армії?

– Я був одним із перших 
офіцерів-дезертирів і мав най-
вище військове звання в нашому 
регіоні – полковника. Ми почи-
нали спротив із невеличкою 
групкою людей. Після низки 
успішних операцій вирішили: 
час об’єд ну ватися. У Сирії обо-
в’яз кова дворічна повинність, 
тому більшість чоловіків уміють 
користуватися зброєю. Та все-
таки вони цивільні, тож я мав 
організувати військову струк-
туру, розробити правила.

У. Т.: Хто вас підтримує матері-
ально? Чи одержуєте гроші з-за 
кордону? Звідки берете зброю?

– Дераа – один із найбільших 
сільськогосподарських регіонів 
Сирії, тому базові речі ми отри-
муємо від наших родин. Звісно, 
це відносно дрібниці. Чимало си-

рійців мають родичів за кордо-
ном, і ті утримують своїх близь-
ких. Мій брат був власником юве-
лірної крамниці в Бухаресті й 
присилав мені гроші, аж поки 
його не вбили під час візиту в Де-
раа. Я маю рідню в країнах Пер-
ської затоки. Там, і зокрема в Сау-
дівській Аравії, чимало дуже за-
можних сирійців – мільйонерів, 
власників великих компаній. 
Їхня фінансова допомога істотна. 
Окрім того, тамтешні земляки 
збирають пожертви. Чимало ара-
бів нам співчувають. Однак ми не 
приймаємо коштів від закордон-
них урядів.

Щойно ми залишили армію, 
то з групою із п’ятьох-сімох людей 
організовували операції з погра-
бування військових складів. Ми 
купували зброю в тих, хто мав її 
вдома. Завжди можна було при-
везти озброєння контрабандою з 
Лівану.
У. Т.: Яка ваша мета сьогодні?

– Ми хочемо не контролю-
вати Сирію, а звільнити її. Позбу-
тися Башара Асада і його най-
ближчих прибічників, зокрема 
відповідальних за вбивства. Нам 
байдуже, алавіти вони чи суніти. 
Наприклад, один із наших най-
більших ворогів – суніт родом із 
Дераа. Є серед нас ті, хто вважає, 
що головне – замах на Асада.  
Мета Вільної сирійської армії – 
не убивство котрихось людей, а 
передусім повалення диктатури.

У. Т.: Уявімо, Асада більше не-
має. що далі?

– Найбільше я турбуюся про 
розбрат у суспільстві. Найперше 
завдання – захистити людей різ-
них етнічних і релігійних груп – 
алавітів, християн, друзів. Важко 
пояснити тим, хто втратив братів, 
батьків, дітей, що все гаразд. 
Майже в кожного сирійця заги-
нув хтось із близьких. Люди в жа-
лобі й жадають помсти. Є ті, хто 
думає: якщо ти алавіт, значить 
прислужник режиму. Для мене 
всі сирійці рівні. Ми, як організо-
вана група, маємо не допустити 
хаосу й братовбивства у період 
безладдя, поки не буде обрано 
нового демократичного уряду.

У. Т.: Чи можна зупинити крово-
пролиття без зброї?

– На жаль, ні, і це не наш ви-
бір. Громадянська війна в роз-
палі. У Сирії немає жодної потуж-
ної політичної партії, наш парла-
мент  – фікція. Так само не мо-

жемо дозволити Асаду втекти, а 
найвищим військовим чинам 
скласти зброю, як це відбулось у 
Єгипті. Режим – не тільки Башар. 
Це складний механізм. Я знаю 
систему ізсередини. Сирійська 
влада могла контролювати полі-
тичних діячів навіть у сусідньому 
Лівані, де я прослужив 17 років. 
Якщо тільки Башар і кілька полі-
тиків залишать країну, режим 
може легко відродитися.

У. Т.: Ви наполягаєте, що проти 
нинішньої влади виступає біль-
шість сирійців. Тоді чому військо-
вим ось уже півтора року вда-
ється утримувати владу?

– Люди всередині країни 
впевнені, що Башара все-таки 
буде повалено. Сирійська вер-
хівка не змогла б залишатися та-
кою сильною без підтримки 
Ірану, «Хезболли», Росії. Світ має 
усвідомлювати, що нестабільна 
Сирія несе ризики для всього ре-
гіону. Наприклад, нинішні ре-

жими Тегерана й Дамаска дуже 
близькі. І поки Башар біля керма 
чи поки Сирія залишається слаб-
кою, Іран може використовувати 
нашу територію як власну.

У. Т.: Чого ви чекаєте від міжна-
родної спільноти?

– Нічогісінько. Якби вона хо-
тіла втрутитися, то давно це зро-
била б, як із Мубараком у Єгипті. 
Захід утратив вплив на Асада. Ве-
ликі країни зацікавлені у м’якій 
зміні влади в Сирії та передачі її 
іншим. Вони шукають, із ким 
саме серед сирійців можна було б 
співпрацювати. Їм байдуже, що 
майже 200 громадян гинуть що-
дня, що загалом убито вже понад 
30 тис. осіб, що кожної доби ти-
сячі людей вимушені тікати з 
країни, а мільйони будинків 
зруйновано. Понад рік сирійці 
просили допомоги й не дістали. 
Тепер ми не бачимо сенсу в таких 
проханнях. 
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Арабські народи, 
як і народи Латин-
ської Америки, Аф-
рики та Азії, не мо-
жуть і не хочуть за-
бути про культурні 
та релігійні тради-
ції, які довгий час 
формували й під-
живлювали їхню 

ідентичність 

КОЛИ  
НАСТАНЕ ЛІТО? 
Протести в 
Арабському 
світі ще не 
призвели 
до якісних 
політичних та 
економічних 
зрушень 
у країнах 
регіону 

Автор: 
Тарік Рамадан, професор 

сучасних ісламських студій, 
Оксфорд

В очікуванні 
Арабської 
весни ідей

П
ід час нещодавнього ві-
зиту до Сполучених Шта-
тів інтелектуали і журна-
лісти запитували мене: чи 

не помилилися ми під час «араб-
ського пробудження», коли по-
думали, що мусульмани і 
справді можуть сприйняти де-
мократичні ідеали?

Якщо коротко, моя відповідь 
– ні. Учасники нещодавніх бурх-
ливих демонстрацій з приводу іс-
ламофобського відео – це кри-
хітна меншість. Їхня жорстокість 
неприйнятна. Вони не представ-
ляють тих мі ль йонів мусульман, 
які виходять на вулиці з 2010 
року на дисципліновані ненаси-
ль ни цькі протести для повалення 
диктаторських режимів.

Утім, багатьох американців 
шокували хаос і кровопролиття 
в мусульманських країнах. Вони 
щиро вірили, що під час протес-
тів великодушно прийшли на 
допомогу арабським народам. 
Але арабам (і всім мусульманам 
загалом) властиві довша пам’ять 
і ширший погляд на речі. Їхню 
недовіру підігрівають згадки 
про давню підтримку Америкою 
диктаторських режимів, які вла-
штовували США в економічному 
та безпековому плані, про втор-
гнення в Ірак і Афганістан, про 
знущання над в’язнями в Абу-
Грейб і Гуантанамо, а ще про по-
стійну й безумовну підтримку, 
яку Америка надає Ізраїлю.

Сполученим Штатам та їхнім 
європейським союзникам не за-
вадило б проаналізувати, у чому 
причина такої ненависті до них із 
боку мусульман. І вони вчинили 
б просто чудово, якби почали з 
виведення військ з Афганістану, 

дотримання резолюцій ООН і до-
говірних умов щодо Палестини, 
відмови від використання дронів-
бомбар дува льни ків та припи-
нення «війни з тероризмом».

Проте давно вже час також 
перестати звинувачувати Захід у 
колишніх злочинах колоніалізму 
та імперіалізму. Держави з му-
сульманською більшістю мають 
припинити ставати в позу 
жертви, натомість визнати, що 
вони самі можуть визначати свою 
політику, що й показали міль-
йони арабів торік, коли вийшли 
на вулиці й змінили хід історії.

Застаріле протиставлення 
«іслам проти Заходу» поступа-
ється ері багатополярності. Сві-
товий економічний центр ваги 
зміщується на Схід. Але сам 
лише факт зростання впливу 
Китаю, Індії та Росії, а також по-
яви нових потужних гравців на 
кшталт Бразилії, Південної Аф-
рики і Туреччини ще не є авто-
матичною гарантією більшої 
справедливості й більшої демо-
кратії. Деякі мусульмани зарано 
тішаться з ослаблення Америки. 
Схоже, вони не розуміють: те, що 
може прийти на зміну Штатам, 
не виключено, закінчиться від-
ходом від соціальних прав і прав 
людини й призведе до нових 
форм міжнародної залежності.

Арабські народи, як і народи 
Латинської Америки, Африки та 
Азії, не можуть і не хочуть забути 
про культурні та релігійні тра-
диції, які довгий час формували 
й підживлювали їхню ідентич-
ність. Прагнучи до таких ціннос-
тей, як свобода, справедливість, 
рівність, автономія і плюралізм, 
а також до нових моделей демо-
кратії та міжнародних відносин, 
вони мають користати з тради-
цій ісламу. Останній може стати 
родючим ґрунтом для політич-
ної творчості й аж ніяк не пере-

шкодою для прогресу, про що 
так часто попереджають західні 
фахівці зі сходознавства.

Арабському світові та держа-
вам із мусульманською біль-
шістю потрібні не тільки полі-
тичні протести, а й постійна ін-
телектуальна революція зсере-
дини, яка відчинить двері еконо-
мічним змінам, духовному, релі-
гійному, культурному й худож-
ньому звільненню і дасть права 
та свободи жінкам. Таке за-
вдання не з легких.

У цих країнах триває бо-
ротьба за політичну і релігійну 
владу. Мають місце глибокі су-
перечності між сунітами: тради-
ціоналістами, секуляристами, 
реформаторами, суфіями, а та-
кож між сунітами і шиїтами.

Поки що арабській суспіль но-
політичній думці заважає неплід-
ний ідеологічний конструкт, 
який нацьковує секуляристів на 
ісламістів і не дає змоги обом по-
справжньому гли боко замисли-
тися над тими інтелектуальними 
обмеженнями, від яких потерпа-
ють і одні, й інші.

Світські еліти західного 
штибу, попри всі розмови про де-
мократію і права людини, часто 
тягнуть за собою старі колоні-
альні проблеми. Глибока прірва 
розділяє їх і народ, на роль пред-
ставників якого вони претенду-
ють. І навіть якщо від таких про-
блем вони не потерпають (як-от 
деякі політичні рухи лівого 
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спрямування), то все одно їхній 
вплив у найкращому разі маргі-
нальний. Деякі співпрацювали з 
диктаторськими режимами, се-
ред них теж поширені непотизм 
або корупція. Інші залишилися 
близькими до внутрішніх кіл 
військових (як у Єгипті, Тунісі, 
Сирії та Іраку). Виступаючи за 
цілковите відмежування релігії 
від політики, вони орієнтуються 
на таку форму демократизації, 
яка несумісна й відірвана від іс-
ламської культури і традицій.

Ісламісти мають легітимність, 
бо заплатили велику ціну, деся-
тиліттями виступаючи проти 
диктатури. Вони досягли успіхів 
на виборах у Марокко, Єгипті та 
Тунісі, тому що пристосувалися 
до зміни влади, викликаної про-
тестувальниками і кіберактивіс-
тами. Але від них очікують чогось 
взаємовиключного: залишатися 
правовірними мусульманами і 
водночас витримувати натиск 
з-за кордону у зв’язку з демокра-
тичними процесами, економіч-
ною політикою та відносинами з 
Ізраїлем. Ніхто не втілює ці су-
перечності наочніше за нового 
президента Єгипту Мохаммеда 
Мурсі, який у вересні в ООН 
спробував дати рішучу відсіч ви-
могам Барака Обами гарантувати 
беззастережну свободу слова. Але 
заклики до обмеження на образ-
ливі висловлювання – це не вирі-
шення проблеми. Нам не по-
трібно нових законів. Потрібні 

мужні вчені та інтелектуали, го-
тові обговорювати теми, про які 
не хочуть чути колеги-мусуль-
мани: їхні невдачі, звичку грати 
роль жертви, необхідність відпо-
відати за свої дії. Лише таке лі-
дерство зупинить наплив релігій-
ного популізму і ненависть, яка 
засліплює маси.

Хоча приклад турецької Пар-
тії справедливості й розвитку, яка 
зараз при владі в країні, й ціка-
вий, але він не характерний для 
всього Близького Сходу. Туреч-
чина має особливу історію; її про-
блеми відмінні від проблем араб-
ського світу. Навіть якщо араб-
ські ісламісти і святкують електо-
ральні перемоги, можливо, зараз 
вони входять у набагато складні-
ший період своєї історії: можуть 
втратити авторитет як ісламіст-
ських сил, котрий мали як опози-
ційні сили, або будуть змушені 
змінюватися й пристосовуватися 
настільки, що їм доведеться від-
мовитися від власної політичної 
програми. Тож перемога може 
стати початком поразки.

Тим часом за останні п’ять 
років на передній план у полі-
тиці виходять угруповання сала-
фітів і ваххабітів із буквальним 
тлумаченням ісламу. Хоча про-
тягом десятиліть вони відмовля-
лися від участі в політичному 
житті, прирівнюючи демократію 
з куфром (відступництвом від іс-
ламу), зараз вони мало-помалу 
втягуються в політику.

Деякі з цих угруповань (ві-
домі під назвою салафітів-джи-
хадистів) кинулися у войовни-
чий радикалізм. Інші, яких фі-
нансують ісламські інституції 
Саудівської Аравії та нафтових 
монархій Перської затоки на 
кшталт Катару і Бахрейну, що їх 
вважають союзниками Сполуче-
них Штатів, влилися до політич-
ного мейнстриму, де вони під-
тримують релігійний антидемо-
кратичний популізм, який грає 
на почуттях, демонізує Захід 
(особливо Америку) й активно 

підриває боротьбу за демокра-
тичні реформи. Є небезпека по-
вторення Афганістану, де в 
1980-х за підтримки саудів-
ського та американського урядів 
Талібан став основною силою 
опору радянському доміну-
ванню.

Справжня демократія на 
Близькому Сході неможлива без 
глибокої перебудови економіч-
них пріоритетів, яка, своєю чер-
гою, може відбутися лише за ра-
хунок війни з корупцією, обме-
ження всевладдя військових і, 
понад усе, перегляду економіч-
них відносин з іншими країнами 
та різкої економічної нерівності в 
самих мусульманських країнах. 
Виникнення динамічного гро-
мадянського суспільства – пере-
думова успіху. Забезпечення 
вільного, критичного мислення 
має набути форми освітньої по-
літики: створення шкіл та уні-
верситетів, перегляду застарілих 
навчальних програм і надання 
жінкам можливості здобувати 
освіту, працювати й ставати фі-
нансово незалежними.

Арабський світ прокинувся 
від довгої летаргії після десяти-
літь позірного упокорення та 
мовчання. Але заворушення – це 
ще не революція. Він повинен ви-
гнати своїх історичних «демонів» 
і побороти слабкості та супереч-
ності. Й коли візьметься до цієї 
роботи, тоді й почнеться справ-
жнє пробудження. 

Ісламісти мають 
легітимність,  
бо заплатили  
велику ціну,  

десятиліттями  
виступаючи проти 

диктатури
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ерккі Бахов-
скі продовжує 
серію публіка-
цій про досвід 
Естонії в по-
сткомуністич-
ній трансфор-
мації. Її при-
клад у перехо-
ді від соціаліз-
му до ринко-
вої моделі еко-
номіки та пра-
вової держави, 
дерадянізації 
всіх сфер жит-
тя є доволі по-
казовим для 
України 

Новий естонський парламент  
і перехід до правого курсу

е
стонські вибори парламенту, однопалатного 
Рійгікогу, що відбулися 20 вересня 1992-го, 
стали поворотним моментом у політиці країни 
й заклали основу для її подальшого успішного 

розвитку.
Чому поворотним? Бо доти в політикумі здебільшого 

домінували політичні угруповання лівого спряму-
вання, наступники Естонської комуністичної 
партії або Народний фронт із більш поміркова-
ним курсом. Праві політсили, що обрали радше 
націоналістичний і ліберальний шлях (і в 
цьому немає жодної суперечності), поза сумні-
вом, були менш помітні в перехідний період 
від 1987-го до 1991-го.
Ухвалення нової Конституції влітку 1992 року 

(див. Тиждень, № 25/2012) призвело зо-
крема, до того, що партії не мали часу на органі-
зацію належних електоральних кампаній, і це, 

можливо, зумовило беззаперечну перемогу правої 
політсили Isamaa («Батьківщи  на»), що здобула 29 зі 
101 місця в Рійгікогу (22% голосів). Її потенційні со-
юзники Mõõdukad («Помірко-
вані») дістали 12 крісел (9,73%), 
а ERSP (Естонська націоналіс-
тична партія незалежності) – 10 
(8,79%). Отож було створено 
умови для так званого Потрій-
ного альянсу і з’яви  лося під-
ґрунтя для появи на політич-
ному небо схилі 32-річ   ного 
прем’єр-міністра Марта Лаара.
Народний фронт опинився 
лише на третьому місці, вибо-
ровши 15 мандатів (12,25%). По-
разку можна пояснити тим, що 
вісім місць (7,12%) здобула Роя-
лістська партія, і це зменшило їхню кількість 
для НФ. Дехто гадає, що перемога правих на ви-
борах могла бути зумовлена естонським індиві-
дуалізмом.
Роялісти хотіли, щоб Естонією керував король 
(якого треба було привезти зі Швеції), і їх сприй-
мали не надто серйозно, хоч дехто з них часто-густо 
привертав увагу ЗМІ (наприклад, коли вони прине-
сли до парламенту опудало куниці, бо прізвище 
спікера було Нуґіс (назва цієї тварини естонською). 
А 1995 року вони вже не пройшли до вищого зако-
нодавчого органу.
На відміну від довоєнного парламенту, до складу 
якого входило 100 депутатів, Рійгікогу мав 101 
місце – для уникнення глухих кутів у політичному 
процесі. Важливу роль відігравав і 
п’ятивідсотковий прохідний бар’єр, що не допускав 
до парламенту маленькі партії, а отже, сприяв кон-
солідації. Таким чином, менше часу марновано 

було на чвари (як це часто буває із дрібнішими по-
літсилами, схильними шантажувати великі через 
свій вплив на співвідношення голосів).
Перемога Isamaa на виборах та призначення Марта 
Лаара новим прем’єр-міністром відзначили різкий 
перехід Естонії до правого курсу, тоді як у біль-
шості східноєвропейських країн і далі порядкували 
колишні комуністи або їхні поплічники. Лаар був 
запеклим антикомуністом.
Його призначення, крім того, означало початок або 
відновлення фундаментальних реформ: приватиза-
ція, деколективізація, запровадження пропорцій-
них податків і скасування митних тарифів. Імідж 
Естонії як найліберальнішої країни у Східній Європі 
був створений саме за рахунок реформ 1992–1994 
років, коли біля керма перебували Март Лаар і По-
трійний альянс.
Лаар мав два приклади для наслідування. Він не 
раз казав, що британський прем’єр-міністр Марґа-
рет Тетчер була одним із його улюблених політи-
ків. Саме вона обмежила владу профспілок і розпо-

чала масштабну приватиза-
цію в Сполученому Королів-
стві. Март Лаар, по суті, робив 
те саме: він не підтримував 
колективних ферм (колгоспів) 
і відкрив кордони для інозем-
ної конкуренції. На відміну 
від інших країн Східної Єв-
ропи Естонія практич  но не 
мала митних тарифів (їх було 
знову запроваджено, коли 
вона вступила до ЄС), тож 
іноді Лаара звинувачують у 
знищенні сільського госпо-
дарства країни.

Він і сам визнав, що прочитав єдину книжку з 
економіки – посібник Мілтона Фрідмана. 
Прем’єр-міністр та його уряд дотримувалися 

дуже суворої монетарної політики, що відтоді до-
мінувала в Естонії. Нову валюту, крону, було вве-
дено в обіг до Лаара, але його уряд створив тради-
цію збалансованого бюджету. Лише кілька на-
ступних кабінетів порушували це неписане пра-
вило, та навіть тоді можна було дуже швидко від-
новити баланс скарбниці. Врівноважений бюджет 
надзвичайно допоміг Естонії під час економічної 
кризи, після якої вона почала активно відновлю-
ватися, адже не мала боргів.
Таким чином, перехід від Верховної Ради часів Ра-
дянського Союзу до Рійгікогу був не лише фор-
мальним, а й реальним. Вересневі вибори нового 
парламенту відзначили початок нової епохи й до-
помогли країні остаточно розпрощатися з радян-
ським минулим. 

ПеРемОГА ПРАВиХ  
НА ВиБОРАХ 

ВіДЗНАЧиЛА ПОЧАТОК 
НОВОї еПОХи й 

ДОПОмОГЛА еСТОНії 
ОСТАТОЧНО 

РОЗПРОщАТиСЯ  
З РАДЯНСЬКим 

миНУЛим

Автор:  
ерккі 

Баховскі, 
естонія 
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27 жовтня – 2 листопада
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):
27 жовтня, 12:00 – дитячі читання: «Абетка-прозивалка» від Івана 
Андрусяка (спільно з видавництвом «Богдан»).
29 жовтня, 18:30 – публічна дискусія: «Україна після парламентських 
виборів-2012: чого очікувати?» Учасники: Ганне Северінсен, Єнс-Крістіан 
Люткен, Володимир Лановий, Олександр Крамар.
1 листопада, 18:00 – презентація книжки поез� Валентини Давиденко 
«Білу лампу внесу тобі в ніч» (спільно з видавництвом «Ярославів Вал»).
2 листопада, 18:00 – презентація книжки Віри Агеєвої «Мистецтво 
рівноваги. Максим Рильський на тлі епохи» (спільно з видавництвом 
«Книга»).

|| Київ (вул. Спаська, 5):
30 жовтня, 18:00 – проект поетичних читань молодих авторів «Заки 
зірка зійде»: Олена Герасим'юк та Олена Руда.

|| Львів (просп. Свободи, 7):
31 жовтня, 18.00 – презентація книжок Анни Хоми «Заметіль» і 
Христини Лукащук «Олюднені» (спільно з видавництвом «АРС»).
1 листопада, 18:00 – презентація книжки Олега Стецишина «Ландскнех-
ти Галицької арм�» (спільно з Центром досліджень визвольного руху).
2 листопада, 18:00 – презентація книжки Юрія Винничука «Танґо 
смерті» (спільно з видавництвом «Фоліо»).

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
29 жовтня, 18:00, 5-й поверх – відкриття виставки живопису Романа 
Бончука.
30 жовтня, 18.00, 4-й поверх – презентація книжки Надійки Гербіш 
«Теплі істор� до кави» (спільно з видавництвом «Брайт Стар 
Паблішинг»).
31 жовтня, 18:00, 5-й поверх – майстер-клас «Секрети пластиліну»: 
лев.

|| Харків (вул. Сумська, 3):
30 жовтня, 19:00 – дискусія: The Hi�ory is Written by the Winners 
(«Історію пишуть переможці»). Модератор – Юлія Свистун. 
Робоча мова – англійська.
1 листопада, 18:00 – презентація альманаху «Хист і глузд: теорія 
і практика перекладу» (спільно з видавництвом «Акта»).

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
27 жовтня, 17:00 – презентація поетичної збірки Остапа Сливинського 
«Адам». Спільно з Міжнародним поетичним фестивалем Meridian 
Czernowitz.
29 жовтня, 18:00 – літературна дискусія «книгОгляд»: «Якщо це 
Михайло Пантич, то це… любов?»



«Демократія» по-сталінськи
Як Кремль намагався легітимізувати добровільність приєднання 
Західної України до СРСР за допомогою виборів

Р
адянська модель управ-
ління, базована на одно-
партійній диктатурі та не-
обмеженій владі «вождя 

всіх народів» товариша Сталіна, 
була глибоко чужа українцям, 
які здавна звикли вирішувати 
громадські проблеми колектив-
ними методами. Зрештою, в дея-
ких регіонах до приходу більшо-
виків була усталена традиція го-
лосування, що грунтувалася 
тією чи тією мірою на демокра-
тичних засадах і принципах. На-
сильне впровадження комуніс-
тичної системи виборів без ви-
бору супроводжувалося зламом 
традиційного укладу жит  тя і 
стало вельми травматичним до-
свідом, що в певних випадках 
межував із цивілізаційним роз-
ривом. Яскравим прикладом, зо-
крема, можуть слугувати пово-
єнні електоральні кампанії в За-
хідній Україні, які мали юри-
дично закріпити право Кремля 
на володіння новоприєднаними 
землями.

ВиБОРи-ФіКЦіЯ
Уперше з безальтернативністю 
радянського електорального за-
конодавства місцеві жителі зіт-
кнулись, обираючи Народні збо-
 ри в жовтні 1939 року, коли було 
прийнято вікопомне рішення 
про приєднання Західної Укра-
їни до УРСР. Тоді велике незадо-
волення і глибоке здивування 
галичан та волинян викликали 
надзвичайно стислий термін 
кампанії (від 14 до 17 жовтня), 
усунення від участі в перегонах 
конкуруючих політичних сил, 
відсутність справді таємної про-
цедури голосування тощо. З не 
меншими порушеннями Консти-
туції відбувалися вибори до міс-
цевих органів влади у грудні 
1940-го, адже нелегітимним був 
уже сам факт їх проведення після 
призначення виконкомів облас-
них, районних і сільських рад де-
путатів трудящих, які почали 

функціонувати ще в серпні того 
ж таки року. Ці та інші випадки 
маніпулювання Основним Зако-
ном спричинили численні про-
тести громадян у формі бойкоту 
виборів, котрі, однак, не мали 
системного характеру й вини-
кали радше спорадично – як ре-

акція на незаконні або непрофе-
сійні дії чиновників. Водночас 
більшість місцевого населення 
спершу виявляла лояльне став-
лення до нового режиму. Жителі 
краю в той час купилися на гасла 
«визволення від польсько-
панської неволі» та розбудови 

Автор: 
Олександра Стасюк
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Повстанська 
карикатура 
на сталінську 
«демократію»

ЛиШе ЗАСТОСУВАННЯ СиЛи ТА 
ЧиСЛеННі ФАЛЬСиФіКАЦії 
ДАЛи ЗмОГУ КОмУНіСТАм 
ЗАЯВиТи ПРО ОДНОСТАйНіСТЬ 
ГОЛОСУВАННЯ НАСеЛеННЯ 
ЗАХіДНОї УКРАїНи

Української держави у формі 
УРСР, якими влада ефектно ма-
ніпулювала, використовуючи 
суспільні настрої на свою ко-
ристь.

Практику «освоєння» захід-
ноукраїнських земель сталін-
ський режим із новою силою 
розгорнув у повоєнний період. 
Вибори до Верховних рад СРСР 
(9 лютого 1946-го) та УРСР (10 
лютого 1947-го), а також місце-
вих рад (31 грудня 1947-го) роз-
глядали як продовження перед-
воєнних виборчих кампаній, що 
мало засвідчити тяглість більшо-
вицьких урядових традицій, а за-
одно й продемонструвати перед 
країнами Заходу «торжество ра-
дянської демократії». Однак не-
повних двох років панування 
сталінського режиму на західно-
українських землях (1939–1941), 
позначених жахливим червоним 
терором, вистачило, щоб виліку-
вати її жителів від будь-яких про-
комуністичних симпатій. Зважа-
ючи на це, влада зустрілася із 
зовсім іншими суспільними на-
строями, що позначилося на ха-
рактері та загальному перебігу 
виборчих кампаній, які насе-
лення, спираючись на підтримку 
українського самостійницького 
підпілля, відверто ігнорувало.

ЗА СиЛОВим СЦеНАРіЄм
Радянське керівництво було до-
бре поінформоване про анти-
більшовицькі настрої, що пану-
вали в середовищі західних укра-
їнців, тому відразу готувалося 
провести вибори за силовим сце-
нарієм. Упродовж січня – квітня 
1946 року в містах і селах регіону 
було розміщено понад 3,5 тис. 
гарнізонів регулярних військ, що 
налічували понад півмільйона 
бійців. Вони мали блокувати до-
ступ до населених пунктів заго-
нам УПА і виконувати поліційні 
функції.

З огляду на це перші пово-
єнні виборчі кампанії в Захід-
ній Україні мало нагадували 
мирну процедуру волевиявлен-
 ня, а радше були масштабними 
мілітарно-політичними операці-
ями, для реалізації яких влада 
мобілізувала величезний апарат 
чиновників, партпрацівників та 
значні збройні потуги. Вибори 
до Верховної ради СРСР 9 лютого 
1946 року й Верховної ради УРСР 
10 лютого 1947 року відбувалися 
в обстановці морального та фі-
зичного тиску на населення, чис-

ленних порушень із боку пред-
ставників влади й масштабних 
фальсифікацій. Однак навіть за-
стосування примусу та жорсткі-
ших репресивних заходів (як-от 
арешти, вивезення на Сибір, 
шантаж, провокації, побиття й 
розстріли, принцип збірної від-
повідальності тощо) не дало ко-
муністам бажаного результату.

Порушення виборчого зако-
нодавства СРСР починалися вже 
на етапі висування кандидатів 
у депутати, коли, попри закрі-
плене Конституцією право на 
демократичність виборів, ними 
ставали лише члени правлячої 
Комуністичної партії. Окремих 
представників західноукраїнсь-
кої громадськості, які наважува-
лися запропонувати альтерна-
тивні кандидатури, влада швид-
 ко позбавляла ентузіазму, вису-
ваючи проти них звинувачення в 
нелояльності до режиму або ж 
виголошуючи популістські дум-
 ки про те, що ніхто краще за ко-
муністів не подбає про потреби 
трудящого люду.

З огляду на небажання селян 
брати участь в агітзаходах ра-
йонне начальство зганяло насе-
лення на мітинги та збори си-
лою, членів виборчих комісій 
призначало без їхньої згоди, вод-
ночас масовими були випадки 
ув’язнення останніх, як і окремих 
виборців напередодні дати голо-
сування. Дільниці також були об-
лаштовані з численними пору-
шеннями: у багатьох із них не іс-
нувало кабін або вони були про-
зорі (з марлі), бракувало олівців 
або чорнила в чорнильницях. 
Біля кожної урни стояв охоро-
нець, виконуючи роль нагля-
дача, що фактично унеможлив-
лювало вільне волевиявлення 
людей.

У день виборів, не дочекав-
шись добровільної явки, уповно-
важені з допомогою військових 
зганяли населення до виборчих 
приміщень силою, під багнетами 
та кулеметами. Людям погрожу-
вали арештами, вивозом на Си-
бір, нищили майно, спалювали 
хати й присадибні споруди. Се-
лян, які чинили спротив, вига-
няли з хат роздягнутими й бо-
сими, били до каліцтва, а інколи 
й убивали. Тих, хто намагався 
втекти й пересидіти день виборів 
у лісі, завертали назад завбач-
ливо розташовані навколо сіл 
військові застави, озброєні куле-
метами та гарматами.

З огляду на масову неявку на-
селення уповноважені з районів 
кидали бланки власноручно. Так 
само чинили військові, що хо-
дили від хати до хати з малими 
урнами, маючи завдання обслу-
говувати немічних та хворих і 
збирати голоси селян, які не 
з’явилися на дільниці. Як наслі-
док – під час підрахунку бюлете-
нів часто виявлялося більше, ніж 
виборців. Наприклад, у селі Мос-
тище (Калущина) під час виборів 
до ВР СРСР 9 лютого 1946 року в 
урні їх виявили на 100 більше, 
ніж було громадян у списках, у 
селі Дем’янка-Лісна (Жидачів-
щина) – на 63 тощо.

На багатьох дільницях під 
час підрахунку голосів як дійсні 
зараховували бюлетені з пере-
кресленими прізвищами канди-
датів та антирадянськими фра-
зами, стираючи написане гум-
кою або підмінюючи його новим, 
для чого в кожного уповноваже-
ного з району було кількадесят 
бланків про запас. Таким чином, 
у протоколи вносили не реальні 
результати, а потрібні владі 
цифри й під страхом арешту при-
мушували членів комісії засвід-
чити їх своїми підписами. Коли 
ті відмовлялися, фальшивий до-
кумент затверджували енкаве-
дисти з числа охоронців вибор-
чої дільниці. Відтак його відправ-
ляли в район. У багатьох селах 

уповноважені змушували членів 
комісії підписати протокол за-
довго до закінчення голосу-
вання, щоб відвезти урни до на-
стання темряви. Незаконні дії 
чиновників, їхній страх перед по-
встанцями та панічна втеча із 
села викликали зневажливе 
ставлення місцевих жителів, які 
між собою говорили про партій-
ців із району: «Схопили ті урни, 
як чорти душі, й потаскали».

НАРОДНий БОйКОТ
Щоб зірвати вибори, члени під-
пілля ОУН розгорнули широку 
агітацію, розклеювали листівки, 
роздавали населенню брошури 

Для забезпечення 
виборів до Верхо-

вної ради СРСР 
упродовж січня – 
квітня 1946 року в 
містах і селах За-

хідної України було 
розміщено понад 

3,5 тис. 
гарнізонів 

регулярних військ, 
що налічували 

понад  

0,5 млн 

бійців

Під час виборів  
до Верховних рад 

СРСР та УРСР у 
1946–1947 роках 

добровільно 
проголосувало не 

більше ніж  

10% 
населення Західної 

України, 
під терором – 

30–40%, 

а 60% 
узагалі 

не прийшло  
на дільниці
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протестного змісту, закликали на 
зібраннях селян бойкотувати ви-
бори. Однак найбільший резо-
нанс у краї, безперечно, мали 
збройні акції повстанців, спря-
мовані на зрив кампаній: убив-
ства уповноважених до прове-
дення голосування та представ-
ників сільського активу, пошко-
дження виборчих приміщень, 
знищення списків громадян, ви-
крадення урн, виведення з ладу 
телефонних і телеграфних ліній, 
залізниць, мостів тощо.

Місцеве населення активно 
чинило спротив незаконним 
діям радянських посадовців, вда-
ючись до своєрідних методів 
протесту. Селяни відмовлялися 
відвідувати мітинги та збори на-
передодні виборів, нищили агі-
таційну літературу. Сміливіші 
відверто заявляли уповноваже-
ним із районів про небажання 
голосувати за представників 
влади, яка довела їх до повного 
зубожіння, вдавалася до насиль-
ства та репресій. Зокрема, на мі-
тингу в селі Плав’є на Сколів-
щині люди заявили: «Ми не го-
лосуватимемо за комуністів, які 
нас грабують, палять, вивозять 
на Сибір». Щоб не йти в день ви-
борів на дільниці, ховалися на 
горищах, у льохах і стодолах, вда-
вали хворих, розпочинали якусь 
невідкладну роботу тощо.

Особливу активність вияв-
ляли жінки, які лементували на 
мітингах, обзиваючи енкаведис-
тів та партійців лайливими сло-
вами, й навіть заводили бійки. 
Так, у селі Наконечне Друге 
(Львівщина) місцева жителька 
Анна Гулик вигнала членів ви-
борчкому зі своєї хати з криком: 
«Я за комуністів і комсомольців 
не буду голосувати». Дружина 
священика Наталія Гриник із 
села Чернилява на Львівщині по-
дерла й викинула бюлетень у піч 
на очах в енкаведистів, які при-
йшли до її оселі й змушували го-
лосувати. Траплялися й курйозні 
випадки, як-от у селі Мостище на 
Калущині, де 86-річна бабуся Яв-
доха Люнда лила на енкаведистів 
воду та била їх кочергою. Чоло-
віки, відчуваючи відповідальність 
за родину й усвідомлюючи мож-
ливі наслідки спротиву владі, по-
водилися стриманіше, але й вони 
не оминали нагоди висловити 
зневагу до керованої сталінської 
«демократії».

Антирадянські настрої захід-
них українців, підкріплені анти-

виборчою пропагандою ОУН та 
бойовими акціями УПА, вили-
лись у масовий бойкот: у бага-
тьох селах, незважаючи на ре-
пресії, ніхто, крім уповноваже-
них із району, сільського голови 
та гарнізонників, не голосував. 

Усвідомлюючи неправомірність 
дій влади, її насильства щодо 
населення, голосувати відмов-
лялися навіть учителі-східняки, 
прислані урядом у західноукра-
їнські області для насаджування 
там комуністичної ідеології. 
Бойкот виборів із боку місцевого 
населення негласно підтриму-
вали також поодинокі бійці ЧА, 
які в деяких випадках самі про-
водили антивиборчу агітацію, 
як-от в околицях Краковця та 
Крукеничів (Львівщина), де чер-
воноармійці погрожували роз-
стріляти кожного, хто добро-
вільно віддасть свій голос за 
представників влади.

еЛеКТОРАЛЬНий ФАРС
Отже, лише застосування сили та 
численні фальсифікації під час 
підрахунку голосів дали комуніс-
там змогу заявити про одностай-
ність голосування в Західній 
Україні на виборах до ВР СРСР і 
УРСР та переконливу перемогу 
блоку комуністів і безпартійних. 
Насправді лютневі вибори 1946 
та 1947 років не мали ні демокра-
тичного, ні легітимного харак-
теру й, по суті, були зірвані. Не-
офіційно це визнавали й самі 
представники влади. Зокрема, 
підбиваючи підсумки голосу-
вання на дільниці в селі Блюд-
ники Галицького району Станіс-
лавської області, уповноважений 
із району оперпрацівник НКВД 
Коростєльов заявив: «Ми маємо 
всього 12 голосів патріотичних», 
маючи на увазі себе та бійців гар-
нізону, які єдині підтримали 
більшовиків добровільно. А се-
кретар Миколаївського райкому 
КП(б)У (Дрогобицька область) 
Гуцалюк на нараді обласного 
партактиву 16 лютого 1946 року 
змушений був визнати, що ви-
бори були б провалені, якби не 
присутність військових.

За офіційними цифрами, із   
3 млн 949 тис. 265 виборців, за-
реєстрованих у західних облас-
тях, у голосуванні взяли участь 3 
млн 936 тис. 484 осіб, тобто 
99,6%, серед них за кандидатів 
правлячої партії віддали свої го-
лоси понад 99,8%. Однак, згідно 
з підрахунками сучасних дослід-
ників (які збігаються з тодішніми 
даними націоналістичного під-
пілля), під час виборів до ВР 
СРСР та УРСР у 1946–1947 роках 
добровільно проголосувало не 
більше ніж 10% населення Захід-
ної України, під терором – 30–
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40%, а 60% узагалі не прийшло 
на дільниці. У містах та прикор-
донних селах відсоток охочих до 
волевиявлення був дещо вищим 
(до 30%), що пояснюється як на-
явністю численніших військових 
гарнізонів, так і великою кіль-
кістю адміністрації та чиновни-
ків, які були членами КП(б)У або 
ж залежали від партійного на-
чальства.

БеЗ ґРУНТУ ПіД СОБОЮ
Попри значні успіхи режиму в 
радянізації західноукраїнських 
земель та майже повне вини-
щення учасників визвольного 
руху, вибори до Верховної ради 
СРСР і УРСР 1950-го й 1951-го 
усе ще проходили під ідеоло-
гічним та фізичним тиском, бо 
місцева комуністична влада не 
відчувала опертя в масах і далі 
боялася спротиву з боку уцілі-
лих підпільників. Як і за попе-
редніх кампаній, у 1950–1951 
роках на території Західної 
України майже в усіх населе-
них пунктах були відділи МВД 
та МГБ, а також групи озброє-
ної адміністрації. Однак зне-
кровлене підпілля вже не мо-
гло чинити реальних перепон 

проведенню режимних заходів 
такого масштабу. Водночас, бе-
ручи до уваги досвід попере-
дніх виборів, керівництво ОУН 
не бачило сенсу в масштабному 
протистоянні, адже влада, зне-
хтувавши волевиявленням на-
селення, готувалася й цього 
разу оголосити заздалегідь ві-
домий результат.

Відсутність збройного опору 
з боку націоналістичного під-
пілля значно послабила проти-
стояння між більшовиками та 
опозицією, однак не зменшила 
потреби владних зловживань та 
фальсифікацій, бо населення й 
надалі трималося позиції абсен-
теїзму. З огляду на нові обста-
вини радянські чиновники на-
віть не намагалися забезпечити 
його стовідсоткову явку до ви-
борчих урн і за вже апробова-
ним методом самі вкидали туди 
потрібну кількість бюлетенів. Як 
наслідок у багатьох містах і се-
лах виборці, не дійшовши до 
дільниць, дізнавалися від сусідів 
чи знайомих, що за них уже про-
голосували і що вони можуть по-
вертатися додому. В деяких на-
селених пунктах громадян уза-
галі ніхто не скликав на виборчі 

дільниці, як-от на присілку 
Межибрідське біля села Зелена 
Надвірнянського району Станіс-
лавської області, де начальник 
групи, яка під час виборів 25 лю-
того 1951 року повинна була хо-
дити присілком з урнами, спав 
цілу ніч, а зранку сам укинув усі 

бюлетені й сказав повідомити 
людей, що вони вже «проголосу-
вали». Непоодинокими були й 
випадки, коли на дільниці один 
член сім’ї «здійснював волеви-
явлення» за всіх домочадців та 
ще й кількох сусідів або коли 
члени виборчої комісії, не за-
ставши господарів у хаті, змушу-
вали проставити позначки в бю-
летенях їхніх неповнолітніх ді-
тей чи психічно хворих членів 
сім’ї, зараховуючи ці голоси як 
повноправні. 

НАСиЛЬНе ВПРОВАДЖеННЯ 
КОмУНіСТиЧНОї СиСТеми 
ВиБОРіВ БеЗ ВиБОРУ 
СУПРОВОДЖУВАЛОСЯ 
ЗЛАмОм ТРАДиЦійНОГО 
УКЛАДУ ЖиТТЯ УКРАїНЦіВ
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Це був один із небагатьох ви-
падків, коли Джордж Орвелл 
описував своє дитинство й пояс-
нював іншим, як формувався 
його світогляд. Можливо, єди-
ною іншою такою сповіддю 
стало його посмертно опубліко-
ване есе «Such, Such Were the 
Joys» (1953) («Такі, такі були ра-
дощі»).

УРОКи КОЛОНіАЛіЗмУ
Ерік Артур Блер, відомий сві-
тові під псевдонімом Джордж 
Орвелл, народився в англій-
ській сім’ї в Індії 1903 року. Він 
мав стати членом привілейова-
ного істеблішменту Британ-
ської імперії, а натомість із 
нього виріс незалежний 
інтелектуал-інакодумець.

Цілком імовірно, ще в ди-
тинстві від був достатньо 
кмітливим, щоб зауважити, як 
його незаможні батьки нама-
галися дотримуватися непи-
саних правил життя «сахіб» у 
колоніальних володіннях. Та-
ким дітям зазвичай поясню-
вали, що тубільці – дикуни, 
від яких краще триматися 
чимдалі, але з них можна ви-
найняти й підготувати при-
слугу.

Сім’я Блер повернулася до 
Англії, і в 1917–1921-му хлопець 
навчався в найпрестижнішій і 
найдорожчій школі Сполуче-
ного Королівства. Несприй-
няття соціальних і расових 
бар’єрів в Еріка лише посили-
лося, коли 1922-го він спробу-
вав вступити на службу до 
британської колоніальної полі-
ції в Бірмі. Там перед його 
очима постало те, чого не мо-
гли бачити й не бажали розу-
міти чимало англійців, – неба-
жання народів підкорятися ко-
лонізаторам, навіть якщо чу-
жинці були «культурними» й 
будували руками тубільців мо-
дерні залізниці. Орвелл поки-
нув службу й, повернувшись до 
Європи, подався досліджувати 

Animal Рlanet
Антикомуністичний соціаліст Джордж Орвелл  
та його подарунок українцям

чувалося 118 тис. 625. Однак 
американці вирішили, що 
українці – це справа комуніс-
тів, і передали літературу пред-
ставникам радянських репатрі-
аційних комісій.

Ті потрактували книжечку 
під назвою «Колгосп тварин» 
як пропаганду й конфіскували. 
Одначе винахідливі українці 
змогли тоді врятувати частину 
накладу видання, яке було пер-
шим перекладом іноземною 
мовою нового твору британ-
ського письменника Джорджа 
Орвелла «Animal Farm» («Тва-
ринна ферма»). Цей роман (чи, 
як казав сам автор, казка) зго-
дом приніс йому визнання 
письменника світового рівня.

САТиРА НА СТАЛіНіЗм
Чекісти не помилилися. Це 
справді був небезпечний для 
Кремля твір – гостра сатира на 
сталінізм. Українці попросили 
Орвелла звернутися до читачів 
особисто з передмовою, щоб бі-
женці, які були і свідками, і 
жертвами багатьох брудних ко-
муністичних пропагандист-
ських кампаній, знали, що ро-
ман має автора, котрий відпові-
дає за свої слова.

Орвелл погодився й навіть 
виділив частину власних гро-
шей на друк книжки в україн-
ському видавництві «Проме-
тей» у Німеччині з такими сло-
вами унікального авторського 
звернення: «Я отримав про-
хання написати передмову для 
перекладу «Animal Farm» укра-
їнською мовою. Я добре свідо-
мий того, що пишу для читачів, 
про яких нічого не знаю, та й 
вони, мабуть, ніколи не мали 
нагоди довідатись про мене. Від 
мене, мабуть, чекають, щоб я 
розповів у цій передмові, як ви-
ник мій «Колгосп Тварин». Пе-
ред цим мені доведеться ска-
зати дещо про себе та про події, 
що крізь них я дійшов до моїх 
політичних поглядів».

В 
західній окупаційній зоні 
Німеччини 1947 року 
американські військові 
затримали незвичайний 

вантаж: кілька тисяч свіжови-
друкуваних примірників 
книж ки незрозумілою їм мо-
вою. На палітурках можна було 
побачити загрозливого ви-
гляду свиню з батогом у ратиці, 
а також ім’я автора латини-
цею – George Orwell.

Солдатам, певно, поясню-
вали, що видання призначено 
для сотень тисяч українських 
біженців у таборах переміще-
них осіб (DP) – певного часу в 
західній зоні таких людей налі-

Автор:  
Богдан 
Цюпин,  
Велика 

Британія
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БіОГРАФіЧНА НОТА
Джордж Орвелл – ерік Артур Блер
1903 року народився на території нинішнього штату  
Біхар в Індії. 1911-го родина повертається до Англії. 
У 1917–1921-му хлопець навчається в престижній Ітон-
ській школі. 1922–1927-й – служба в Британській імпер-
ській поліції в Бірмі. 1933-го – перше літературне визна-
ння за книжку «Фунти лиха в Парижі й Лондоні» – про 
власний досвід життя в злиденних нетрях західноєвро-
пейських столиць. 1937-го – участь у війні в Іспанії, пора-
нення в горло. Спогади «Данина Каталонії» буде ви-
знано одним із його найкращих творів. 1939 року 
Орвелла не взяли в армію через стан здоров’я (іспанське 
поранення й сухоти). 1944-го – закінчив писати «Колгосп 
тварин», але видати його зміг лише 1945-го. Казка-
антиутопія відкрила рахунок бестселерів і комерційних 
успіхів для автора. 1947-го в Німеччині виходить перший 
переклад цього твору іноземною мовою – український. 
1949-го Орвелл закінчив найамбітнішу річ у своєму до-
робку – роман «1984». 1950-го – помер у лікарні в Лон-
доні від туберкульозу. В останні дні життя стверджував, 
що мав у голові задуми ще принаймні п’яти книжок.

злидні в робітничих районах 
Лондона та нетрях Парижа.

іСПАНСЬКий ПеРеВОРОТ
Окрім загостреного несприй-
няття соціальної несправедли-
вості, Джордж Орвелл одним із 
перших людей на Заході зіштов-
хнувся із загрозою тоталіта-
ризму в його фашистському, на-
цистському, а потім і 
комуністично-радянському різ-
новидах. Коли в Іспанії спалах-
нула громадянська війна, 
Орвелл разом із дружиною пої-
хав боротися на боці тамтеш-
нього уряду.

Півріччя його участі у війні 
документально зафіксоване в 
книжці «Homage to Catalonia» 
(«Данина Каталонії»), що поба-
чила світ 1938 року. Саме на Пі-
ренейському півострові він на 
власні очі побачив, що таке ста-
лінізм: «Через низку випадко-
вих подій я вступив, як біль-
шість іноземців в Іспанії, не до 
міжнародної бригади, а до мілі-
ції Р.О.V.М., до т.зв. іспанських 
троцькістів. Таким чином, у се-
редині 1937 року, коли кому-
ністи здобули контроль (чи 
частковий контроль) над іспан-
ським урядом і почалося пере-
слідування троцькістів, ми 
обоє з дружиною зазнали го-
нінь. Ми справді мали щастя, 
що нам вдалося покинути Іспа-
нію живими та ще й не були ні 
разу заарештовані; багато 
з-поміж наших друзів розстрі-
ляно, інші просиділи довгий 
час по в’язницях чи просто по-
зникали. Ці переслідування в 
Іспанії йшли поряд із вели-
кими чистками в СРСР і були 
лише їх відгомоном».

В есе – рецензії на «Mein 
Kampf» Джордж Орвелл 
1943 року чи не вперше порівняв 
Гітлера і Сталіна. Американська 
дослідниця біографії і творчості 
Орвелла Андреа Халупа ствер-
джує, що на той час багатьом це 
не вкладалося в голову і саме 
тому написану в 1944-му 
«Animal Farm» – сатиру з натя-
ком, що Джугашвілі узурпував 
російську революцію і зрадив 
соціалістичні ідеали, спочатку 
було майже неможливо надру-
кувати. У 1945-му книжку нава-
жилися опублікувати Secker and 
Warburg. Орвеллу заплатили 
тільки £100 за невеличкий на-
клад, але розійшлася вона блис-
кавично.

СПАДщиНА ДЖОНСА
Повстання тварин у казці-
антиутопоїі «Animal Farm» від-
булось у господарсті фермера 
Джонса. Є припущення, що 
прізвище автор обрав не випад-
ково, як нагадування про свого 
колегу й сучасника, журналіста 
Ґарета Джонса, який першим із 
західних журналістів передав у 
світ репортажі про жахи Голо-
домору в Україні та сталінські 
репресії в СРСР (див. Тиж-
день, № 47/2010).

Орвелл згодом визнавав, що 
ніколи сам не був у Країні Рад, а 
його інформація про те, як діяла 
комуністична система, оче-
видно, базувалися на репорта-
жах Ґарета Джонса та на власних 
поневіряннях в Іспанії. «Увесь 
цей досвід був для мене цінною 
наукою: він показав мені, як 
легко тоталітарній пропаганді 
керувати думкою освічених 
верств у демократичних краї-
нах», – розповідав письменник.

У «Данині Каталонії» Орвелл 
згадує про одного з агентів ра-
дянських спецслужб, який потім 
виявився причетним до трагіч-
ної Джонсової долі. Журналіста 
вбили 1935 року далеко від рід-
ного Уельсу, в Китаї, за обставин, 
які досі викликають чимало за-
питань.

Джордж Орвелл чудово 
знав, на що здатні господарі 
Кремля та їхні прислужники в 
найдальших закутках світу. Він 
марно тоді намагався пояснити 
співвітчизникам загрозу жадіб-
ного експансіонізму Білокам’я-
ної, прикритого пропагандист-
ськими маніпуляціями. «Мені 
незвичайно залежить на тому, 
щоб люди на Заході Європи по-
бачили радянський режим та-
ким, яким він є. Більш-менш 
від 1930 року я не бачу жодної 
ознаки, що СРСР справді руха-
ється в напрямку чогось, що 
можна було б обґрунтовано на-
звати соціалізмом, однак я по-
мічаю дуже багато ознак, що 
СРСР перетворився на ієрар-
хічне суспільство, де володарі 
мають не більше причин від-
ректися від влади, ніж який-
небудь інший панівний клас. 
Назагал робітники та інтелі-
генти в такій країні, як Англія, 
не розуміють, що СРСР сьо-
годні зовсім інший, ніж у 
1917 році, частково тому, що не 
хочуть цього зрозуміти (бо хо-
чуть вірити, що насправді соці-

алістична країна десь таки іс-
нує)...»

Голос Орвелла залишався 
майже самотнім і малопочутим 
іще кілька років після Другої 
світової війни. Та згодом на по-
чатку 1950-х його «Animal 
Farm» почали використовувати 
в інформаційних кампаніях під 
час холодної війни проти Ра-
дянського Союзу ті, хто раніше 
відмахувався від застережень 
прозаїка.

«СКОТСЬКий БУНТ»
В українського письменника 
Миколи Костомарова є неве-
личке оповідання, уривки з 
якого можна було б вважати 
цитатами з «Animal Farm»: 
«Браття-воли, сестри й 
дружини-корови! Шановна ху-
добо, яка заслуговує кращої 
долі, ніж той талан, який ви 
несете волею невідомого же-
ребу, яким вас віддано у раб-
ство людині-тирану! Довго,  
так довго, що не нашій тварин-
ній пам’яті прикинути, як 
довго, п’єте ви з цебра лиха і 
допити його до кінця не змо-
жете!»

Притча Костомарова ви-
явилася застереженням: рево-
люція, учасники якої не вміють 
користуватися її здобутками, 
залишається бунтом, що 
швидко закінчується трагіч-
ним чином для багатьох рево-
люціонерів. І в Костомарова 
тварини повстають проти гос-
подарів – людей, але Орвелл 
іде набагато далі й показує, що 
навіть не з-поміж ворогів, а із 
самих революціонерів поста-
ють тирани. 

ВиБРАНА 
БіБЛіОГРАФіЯ 
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Записав 
Богдан 

Буткевич

Вміння 
слухати себе
Композитор Михайло Cai Caslavinieri 
Янковський про українців у Польщі, свободу 
музичного вибору та культуру оплати 
мистецтва 
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У ПОЛЬщі ВіДЧУВАЄТЬСЯ 
ПОСТійНий ГОЛОД  
ДО ПРОУКРАїНСЬКиХ  
іНіЦіАТиВ

В
ідомий польський ком-
позитор та діджей із 
творчим псевдонімом Cai 
Caslavinieri – етнічний 

украї нець Михайло Янков-
ський. Його дідуся й бабусю під 
час операції «Вісла» переселили 
до Північно-Західної Польщі. 
Він ніколи не відмовлявся від 
своїх коренів, попри багато 
труднощів, які свого часу дове-
лося через це подолати. І зре-
штою досягнув вражаючих успі-
хів у творчій професії. Нині ві-
домий не лише як електронний 
музикант та діджей, а й як ком-
позитор, що, зокрема, пише му-
зику для великих корпорацій та 
домів моди. Співпрацює він і з 
українськими митцями, примі-
ром, нещодавно зробив попу-
лярний у Польщі ремікс на 
пісню рок-гурту «Гайдамаки». 

Треба жити й пробива-
тися там, де обставини при-
мусили народитися. Напри-
клад, я народився в Польщі, 
хоча почуваюся і є насправді 
українцем. Й, напевно, навіть не 
знаю, де краще творити патріо-
тичному митцю – в нинішній 
Україні чи там, де я мешкаю. 
Звичайно, кажуть, що на Бать-
ківщині все краще, ніж на чу-
жині. Однак зараз у Європі, а 
особливо в Польщі, українцям 
живеться в усіх сенсах добре, 
зникли всі колишні проблеми 
та непорозуміння. Це дуже мо-
гутня річ – почуття належності 
до якоїсь спільноти. І я справді 
тішуся з того, що можу бути 
українцем, хай і на чужині. Хоча 
якби в мене був вибір, то все ж 
обрав би народитися на, так би 
мовити, історичній Батьків-
щині. До речі, мій дідусь, який 
допомагав відкривати першу 
українську школу в повоєнній 
Польщі, й досі спілкується 
принципово українською.

Українцем у Польщі пе-
рестало бути соромно і не-
безпечно. А я мав особистий 
досвід того, коли в тебе тикають 
пальцями, дражнять «бандерів-
цем» і взагалі ставляться з пев-
ним осудом. Особливо це було 
актуально у шкільні часи –  
добре пам’ятаю, як за сам факт 
того, що ти українець, можна 
було дістати в писок. Так само 
українці старшого покоління, 
особливо ті, які наживо 
пам’ятають, приміром, «Віслу» і 

відповідне ставлення до них по-
ляків, їх ненавидять, бо вважа-
ють первісним лихом. Зви-
чайно, всі ті конфлікти вини-
кали тільки через дурість люд-
ську, а не через якусь вроджену 
національну ворожнечу. Але за-
раз, із появою величезної кіль-
кості інформації про все на світі, 
навіть найдрімучіші починають 
розуміти: те, що нас розрізняє, 
– то виключно культура. І саме 
ця культура стає в глобалізова-
ному світі несамовитою цін-
ністю. Українська культура в 
Польщі не виняток. 

У Польщі відчувається 
постійний голод до проу-
країнських ініціатив. Осо-
бливо з появою в останні роки 
нової хвилі переселенців з Укра-
їни чи тих, хто постійно працює 
тут. Наприклад, раніше найбіль-
шим фестивалем і взагалі зди-
банкою польських українців 
була «Ватра», яка відбувається 
вже понад 30 років, власне, та-
кою вона залишається і нині. До 
цієї імпрези ми, тутешні укра-
їнці, долучаємося буквально по-
коліннями – прекрасно пам’я-
таю, як мене мама з дитинства 
почала щороку брати туди, а 
вона, своєю чергою, розповідала, 
як те саме робили її батьки, себто 
мої бабуся й дідусь. Цікаво, що й 
поляки виявляють дедалі 
більшу цікавість до фесту. Але 
тепер, коли українців у Польщі 
побільшало, будь-яка українська 
ініціатива тут матиме успіх, бо 
люди шукають цього. Вони тут 
хочуть не просто спілкуватися та 
слухати українських пісень, а й 
об’єднуватися. 

Іноді просто не можу зро-
зуміти, як українці у себе на 
Батьківщині допускають ба-
гато речей. От вмикає мій ді-
дусь українське телебачення, а 
там говорять майже всюди ро-
сійською. То насправді трагедія, 
шок. Знаєте, це те саме, якби по-
ляки мали президента-німця, 
який би розмовляв німецькою 
замість польської. Це просто-
таки якась химерна абстракція 
дійсності. Водночас у публіч-
ному просторі навіть Янукович 
перейшов на українську.  
То чому ж його виборці не хочуть 
наслідувати його приклад? 

Не вірю, що Україна пе-
ретвориться на Північну 

Корею. Хай там як, але це Єв-
ропа і географічно, і ментально, 
і культурно. Сама ґенеза україн-
ців та української мови європей-
ська, і це чудово відчувається, 
коли живеш у цій самій Європі. 

Тільки після Євро-2012 
середньостатистичні по-
ляки почали відрізняти 
українців і росіян. Раніше всі 
були «руські», усіх кидали до 
одного казана і це було величез-
ною проблемою. І хай там як 
експерти казали б про те, що, 
мовляв, чемпіонат особливо ні-
кого не зблизив, я як етнічний 
українець, що тут живе, можу 
зауважити, що буквально в по-
вітрі відчувається певна пози-
тивна зміна у ставленні поляків 

до українців. Особливо на тлі 
російських фанатів, які безчин-
ствували в Польщі цього літа. 
Головне, що обидва народи все 
ж провели першість, до того ж 
успішно, тому виникло таке собі 
спільне відчуття добре зробле-
ної важкої справи. Тут усі дуже 
серйозно ставилися до кожного 
кроку підготовки до Євро – це 
був головний тренд у житті кра-
їни.

миСТеЦЬКА КОмеРЦіЯ
Якщо людина не має уста-
леного музичного смаку, її 
не можна назвати культур-
ною. І це вже особиста про-
блема більшості українців, що 
за процесом виживання вони не 
знаходять часу ні на що інше. 
Хоча якщо взагалі такі питання 
порушуються, отже, не все так 
сумно і хоч маленькі, але пози-
тивні зрушення вже є.

Коли пишу музику для 
корпорацій, це виключно 
авторський матеріал, на 
який замовник не має жод-
ного впливу. Понад те, фір-
мам, із якими співпрацюю, 
якраз і подобається мій суто ав-
торський підхід, вони цим ті-
шаться, бо також хочуть отри-
мати в результаті ексклюзив. Зі 
свого боку як митець я також за-
цікавлений, щоб комерційна 
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фірма мала в рекламі чи корпо-
ративному блоку гарну, альтер-
нативну музику. Бо ті, хто пра-
цює в бізнесі, зазвичай не надто 
просунуті в музиці та мистецтві 
загалом – слухають те, що став-
лять по радіо. І тому приємно, 
коли твій продукт не тільки під-
ходить за комерційними озна-
ками, а ще й розвиває та подоба-
ється людям. 

Раніше в мене було об-
маль контактів саме з укра-
їнськими митцями. Але 
останнім часом нарешті розпо-
чалася співпраця. Зокрема, моя 
музика використовується у 
фільмі режисерки Світлани Фе-
донюк «Чудо Господнє», що-
правда, там вона виступила під 
псевдо Домініка Домаль. Що 
приємно, цей фільм був нагоро-
джений золотою медаллю на 
міжнародному фестивалі неко-
мерційного кіно в Херсоні «Кіно-
кімерія». Ну й, звичайно, варто 
згадати ремікс на пісню гурту 
«Гайдамаки».

В Україні потрібно фор-
мувати культуру оплати 
мистецтва. От захотів мати в 
себе пісню – заплатив один євро 
чи один долар за неї. Це, зда-
ється, невеликі гроші, але саме 
вони мають формувати культуру 
ставлення до митця та інтелек-
туального доробку іншої лю-
дини.

Митець мусить щось 
їсти. За красиві очі та талано-
виту душу ніхто тобі курку, хліб-
чика та яєчок не принесе – за все 
треба розплачуватися грішми, 
як і всім людям. І взагалі будь-
яка праця є комерційною по суті, 
бо має забезпечувати її вико-
навця засобами для виживання. 
І будь-яке мистецтво в цьому 
плані – така сама праця, тому, за 
великим рахунком, не буває не-
комерційного мистецтва та неко-
мерційних артистів. Хіба що 
мистецтво не є для людини 
власне роботою. Це колись ко-
ролі чи герцоги могли собі до-
зволити утримувати біля себе 
митця, який їм подобався, але 
зараз таких подарунків не буває.

Дуже поважаю всіх без 
винятку, хто займається 
мистецтвом. Адже ще треба 
мати сміливість не піти працю-
вати у якийсь банк, автоматично 

забезпечивши себе стабільним 
засобом виживання до кінця 
життя, а ризикнути всім й спро-
бувати заробляти цією дуже не-
певною справою з величезним 
ризиком не досягти бодай яко-
гось успіху. Тому однаково пова-
жаю і зірку з телеекрана, і 
хлопця, який грає на скрипці в 
переході. 

КОмП’ЮТеРНА СВОБОДА
Комп’ютер швидко перетво-
рюється зі знаряддя праці 
на окремий музичний ін-
струмент. Саме цей процес і 
стане головною музичною тен-
денцією найближчих десяти-
літь. Понад те, нової музичної 
епохи, свідками зародження якої 
ми зараз є. Тобто якщо раніше 
казали «електронна музика», то 
це означало «музика, яка ство-
рена на комп’ютері», то тепер усе 
починає змінюватися: комп’ютер 
уже не нотний калькулятор зву-
ків та ефектів, а окремий світ, за 
допомогою якого можна творити 
абсолютно нові музичні реаль-
ності. Особливим трендом, чи то 
пак новим стилем, стане поєд-
нання корінних інструментів 
певних національних культур, 
взагалі фольку як напряму з 
комп’ютерними модерними тех-
нологіями. До цього додамо ще 
максимальну мультимедійність, 
тобто шоу, поєднання музики з 
іншими жанрами мистецтва.

Нині є певна мода на ана-
логовий звук чистих інстру-
ментів, із чим пов’язана по-
пулярність музики та під-
робки під саунд і стилістику 
1970-х. Згадайте лишень шалену 
популярність треку Duck Sauce 
«Barbra Streisand», а це ж просто 
пісня Boney M з доданням най-
простішого лупу (танцювальний 
ритм. – Ред.). Люди просто поба-
вилися, а як вистрілило. Певною 
мірою це й реакція на дедалі 
більшу комп’ютеризацію всіх 
сфер – людям хочеться осягнути 
простоту та охайність звуку, яка 
була тоді, 40 років тому, взяти 
найкраще з того справді цікавого 
періоду. І це цілком логічно, бо 
молоді митці, які зараз цю моду 
репрезентують, шукають свій 
стиль. Природно, щоб його зна-
йти, треба все спробувати. 

Я не слухаю музики, бо 
після придумування своєї хо-
четься тиші та відпочинку. Осо-

бливо як відіграєш поспіль вісім 
показів моди, а це несамовито ба-
гато. Взагалі музика розпочина-
ється з внутрішньої гармонії із 
самим собою, вміння слухати 
себе. Тому намагаюся й не копію-
вати нікого. Тобто якщо я пишу 
твір на піаніно, то орієнтуюся на 
найкращих виконавців та компо-
зиторів у цій галузі. Якщо в цьому 
творі є скрипка, то братиму при-
клад із найкращих скрипалів. 

Не пишу ніколи слів до 
своїх композицій, бо коли 
працюю з якимось співаком, то 
його вокал має бути окремим ін-
струментом зі своїми емоціями, 
почуттями, думками. І людина 
сама має вкласти щось своє у 
твір, щоби він став справжнім. 
Кожен інструмент повинен роз-
повідати власну історію. З них 
потім сплітається одне велике 
оповідання. Взагалі композитор 
має бути відкритим до світу, або 
його музику любитиме і розумі-
тиме лише він сам. 

Кордон між композито-
ром і слухачем тане з кож-
ним роком. Раніше дуже обме-
жена кількість людей могла за-

йматися музикою як такою, бо 
все в цій царині було дороге й 
недоступне. Але відтоді, як 
з’явився інтернет, усе зміни-
лося. Тепер за допомогою до-
машнього комп’ютера та кіль-
кох інструментів без будь-яких 
дорогих студій можна записати 
прекрасну музику вдома. І за 
кілька секунд поширити її на ці-
лий світ, через що система тра-
диційного шоу-бізнесу, телеба-
чення та радіо перебуває в кризі. 
Наприклад, у Польщі той самий 
MTV уже дивляться лише люди 
з обмеженим смаком. Адже ко-
жен дістав свободу музичного 
вибору й ніхто більше не хоче 
нав’язування уподобань. Тому 
нині найпопулярнішими є ті ар-
тисти, які пропонують якомога 
більший обмін зі слухачами та 
максимально звужують кордони 
між собою та користувачем.  

КОмП’ЮТеР ШВиДКО 
ПеРеТВОРЮЄТЬСЯ Зі 
ЗНАРЯДДЯ ПРАЦі НА 
ОКРемий мУЗиЧНий 
іНСТРУмеНТ
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Elements of Techno

Концертно-виставковий комп-
лекс морського вокзалу 
(Одеса, вул. Приморська, 6)
Навіть восени в Одесі може бути спе-
котно – на одній сцені виступлять 
найкращі діджеї світу, що представ-
лять масштабне техно-дійство. До 
їхнього числа належить Sebastien 
Leger (на фото), відомий як один із 
найуспішніших хаус-продюсерів і ре-
міксерів Франції. Іншим учасником 

проекту є британець Paul 
Thomas, резидент фести-
валів Godskitchen і Global 
Gathering. Замикають чет-
вірку німецький діджей 
Stephan Bodzin, продю-
сер і музикант в одній осо-
бі, та його земляк Boris 
Brejcha, один із найціка-
віших техно-музикантів 
«Нової хвилі».

Pur:Pur

Ресторан «Динамо Блюз»
(Львів, вул. Стуса, 4)
Легке та мелодійне звучання ком-
позицій українського інді-поп-гурту 
приваб-лює дедалі більше шану-
вальників. Цього разу музиканти ви-
конають пісні зі свого найсвіжішо-
го міні-альбому «Papercuts», що по-
бачив світ у 2011 році. Серед них 
«Liver Out», «Silly Love», «Shoulder», 
«Stay» тощо. Сформувалося акус-
тичне тріо в Харкові й 
визнало своєю філо-
софією принцип: «мі-
німум засобів – мак-
симум різноманітного 
звучання». Проте вже 
друга платівка вийшла 
за межі філософії міні-
малізму і стала справ-
жнім полем для експе-
риментів. 

Анонси

ткова. Навіть 13 картин приворожують пастель-
ними, здебільшого сірими, барвами, створюючи 
атмосферу занурення, якогось усвідомленого мов-
чання та спокою. «Монотонна, «сумирна» коло-
ристична гама Сергія Животкова – результат по-
шуків чистої живописної тональності, – зазначив 
свого часу мистецтвознавець Ігор Диченко. – Сер-
гій навмисне «пришпорює» свій живописний тем-
перамент, шукає і знаходить колористичні сполу-
чення, в яких основною цінністю на полотні ма-
ють бути колір, його луна, віддзеркалення від 
предметів, розчинення у просторі, який уже сві-
титься сам, сам стає колористичною субстан-

О
фіційно експозиція творів живопису Сер-
гія Животкова приурочена до 50-річчя з 
дня його народження і, якщо вірити прес-
анонсові, мала представляти 30 картин із 

різних серій митця («Карпатські...» та «Старо-
винні українські мотиви», «Біблійна серія», «Жі-
ночі образи», «Блакитна Італія»). Проте гляда-
чеві не судилося побачити ні магії та фігура-
тизму «Карпатських мотивів», ні архаїчної уза-
гальненості «Жіночих образів» та вікової гли-
бини «Старовинних українських мотивів», ні мі-
німалізму «Біблійної серії», де картини подібні 
до домашніх ікон. Із невідомих причин замість 
30 на виставці було представлено лише 13 поло-
тен майстра, до того ж практично всі вони від-
творювали Італію та Прагу. Куратор виставки 
Олександр Животков, брат трагічно загиблого у 
2000 році художника, відмовився пояснити від-
сутність обіцяного тематичного різноманіття.

Безперечно, організаційні недоліки не при-
меншують цінності та глибини робіт Сергія Живо-

Supergroup

Клуб Bingo (Київ, просп.  
Перемоги, 112)
Чотири зірки світової рок-сцени ви-
рішили об’єднатися в межах проек-
ту, з яким вони вирушать у турне по 
Європі. Ідея зародилася в барабан-
щика Майка Портного, який запро-
сив до «Supergroup» басиста Біллі 
Шихена, гітариста-віртуоза Тоні  
МакАлпіна і клавішника Дерека 
Шеріняна. Музиканти виконають 
роботи зі своїх сольних альбомів, 
спільні композиції, а також кавер-

версії відомих пі-
сень. «Я знав, що 
коли зберу такий 
склад, то це буде 
дивовижним му-
зичним досвідом 
як для нас, так і для 
прихильників», – 
каже Портной.  

«Творчий» підхід
Основними принадами виставки 
Сергія Животкова мали стати 
тематичне багатство і колористичний 
аскетизм. Утім, через організаційні 
огріхи відвідувачі музею змогли 
насолодитися лише останнім  

ВиСТАВКА

  26 жовтня, 19:00    26 жовтня, 21:00    27 жовтня, 22:00  

У Національно-
му художньо-
му музеї України 
(Київ, вул. Гру-
шевського, 6)  
з 24 жовтня 
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Deep Purple

Палац спорту
(Київ, пл. Спортивна, 1)
До столиці знову завітає один із най-
впливовіших та найпомітніших 
рок-гуртів 1970-х, «тяжка музика» 
якого й досі єднає генерації моло-
дих і старших фанів. Йдеться про 
британську формацію з практично 
45-річною історією Deep Purple. Зда-
ється, цих років як і не було, коли му-
зиканти виходять на сцену і своєю 
енергетикою миттєво заряджають 
увесь зал. «Насправді це так клас-

но – сидіти поруч із 
татом, якому за 45, 
і разом на все гор-
ло кричати слова 
пісні», – ділилися 
своїми враженнями 
прихильники піс-
ля торішнього кон-
церту. 

цією». Цей настрій якнайменше асоціюється з 
бунтівною роллю художника, про яку кажуть кри-
тики. Втім, у 1980-х роках м’якими пастельними 
мазками Животков, натхненний авангардистом 
Григорієм Гавриленком, справді ламав панівні со-
цреалістичні канони. 

Проте, як на 50-річний ювілей, «але» було заба-
гато. Попри сильні й цінні роботи, осад від безвід-
повідальної організації таки лишився. «Творчий» 
підхід виявився аж надто творчим у найгіршому 
розумінні.

Олена Максименко 

«Тригрошова опера»

Національна опера  
України (Київ, вул.  
Володимирська, 50)
Під час гастролей у Києві Москов-
ський художній театр ім. А. П. Чєхо-
ва втілить на сцені п’єсу Бертольта 
Брехта, який сам автор, німецький 
драматург і прозаїк, назвав «опе-
рою для жебраків». У своїй поста-
новці російський режисер Кірілл Сє-
рєбрєнніков вирішив не вдавати-
ся до модернізації та осучаснень, а 
зробити п’єсу максимально правди-
вою – без шику і блис-
ку, зате з душею. До-
мінуючим у спекта-
клі є жіноче начало, 
адже тут виявляються 
всі типи жіночих ха-
рактерів. Більше ціка-
вого – на прем’єрі у 
столичній опері. 

Scorpions

Палац спорту «метеор»
(Дніпропетровськ,  
вул. Тітова, 32)
У межах світових гастролей «The 
final sting» легенди хард-року ско-
лихнуть Дніпропетровськ (27 жов-
тня – Львів, 29 жовтня – Київ). Це 
вже друга частина прощального тур-
не, коли зірки виконають зовсім інші 
пісні, а також композиції з останньо-
го альбому «Comeblack» (2011). До 
нього увійшли старі суперхіти гурту, 
записані абсолютно по-новому. До 

насиченої музичної скла-
дової додасться масштабне 
піротехнічне шоу. Тож для 
всіх фанів це справді остан-
ній шанс побачити рокерів 
на сцені, адже другою час-
тиною прощального турне 
«скорпіони» завершують 
свою музичну кар’єру.

CD

ManSound. «a Capellissimo»
ManSound – без варіантів найкращий в Україні во-
кальний секстет, один із найбажаніших за кордо-
ном серед наших колективів. Окрім джазових стан-
дартів, маючи у своєму складі не суто українських 
музикантів, він приджазовано співає українських 
пісень (його обробка «Щедрика» – одна з найвда-
ліших узагалі). Тепер MS пішли далі: компози-
ції Баха, Шопена, Рахманінова, Скорика, з одного 
боку; гурту Extreme, Гербі Генкока («Cantaloop’a» 
разом із Фаготом з ТНМК), а також «Smile» Чарлі 
Чапліна – з другого.

Shopping Hour. «Amor»
Ця формація добре впізнавана у професійних ко-
лах своїм звучання. «Amor» – дуже відомі й дуже 
невідомі барокові та романтичні оперні арії, зро-
блені переважно в дусі боса-нови, самби та саль-
си з легким присмаком лаунджу й заспівані італій-
ською, старо-італійською, латиною, німецькою та 
іспанською. Це аж ніяк не перший у світі випадок 
вільного, «жанрового» поводження з операми, але 
цей диск – вдалий приклад утілення фантазії, ідеї, 
професіоналізму та сумного гумору.

Er.J.Orchestra. «The Unicorn (Remastered)»
Київський гурт Er.J.Orchestra називають культо-
вим. Здебільшого цей епітет означає «той, про 
який усі чули, але мало хто бачив». У повноцінному 
складі колектив збирається приблизно раз на рік, а 
його диски – майже раритети. Це не просто переви-
дання альбому 2004-го: окрім зовнішнього вигля-
ду, тут принципово спрощене (на краще) звучання, 
що важливо для world music зі складними аранжу-
ваннями, тонкою багатошаровою оркестровкою та 
запрошеними гостями, серед яких один із найвідо-
міших валторністів світу Аркадій Шилклопер.
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ОБ’ЄКТ ПіД НАЗВОЮ PlAnET 
HunTErS ПРиміТНий Тим, 
щО мОЖе ПОХВАЛиТиСЬ  
АЖ ЧОТиРмА СОНЦЯми

маленькі пухнасті 
створіння  
з Альфи  
Центавра?
На жаль, ні. Але довкола однієї  
з найближчих зірок – сусідок Землі  
обертається астрономічне тіло земного  
розміру, тоді як інша, віддаленіша  
планета має аж чотири сонця

е
кзопланети, тобто пла-
нети, що обертаються на-
вколо інших зір, а не 
Сонця, – це одна з найакту-

альніших тем в астрономії. 
Першу з них було відкрито 1992 
року. Її траєкторія пролягає до-
вкруж нейтронної зірки – див-
ного утворення, що складається 
з надзвичайно важкої речо-
вини, яка за густиною переви-
щує ядро атома, – на відстані 
1500 світлових років від Землі. 
Повідомлення про планети, ко-
трі рухаються навколо більш 
звичних для нас світил, почали 
з’являтися через три роки після 
того, й відтоді кволий струмо-
чок відкриттів переріс у потуж-
ний потік. На сьогодні налічу-
ється 843 підтверджені планети 
і ще кілька тисяч гіпотетичних.

Тож у наш час потрібно неа-
бищо, щоб новина про тільки-но 
відкриту планету здивувала 
вчений світ. Хоча подеколи це 
таки трапляється. Одним із 
пам’ятних днів стало 16 жовтня. 
Саме тоді журнал Nature опу-
блікував статтю групи вчених із 
Женевського університету, які 
стверджують, що відкрили пла-
нету завбільшки із Землю на 
орбіті навколо зірки під назвою 
Альфа Центавра В.

Якщо це ім’я знайоме нашим 
читачам, то власне тому, що сис-
тема Альфи Центавра розташо-

вана на відстані лише трохи 
більшій ніж чотири світлові 
роки і є найближчою зоряною 
сусідкою Землі. Тож планета – 
не лише на найкоротшій від-
стані від нас із усіх досі відкри-
тих, а й максимально близька 

серед усіх можливих екзопла-
нет. Вона могла б виявитися ще 
ближчою лише в одному ви-
падку: якби оберталася навколо 
третьої зорі цієї системи після 
Альфи Центавра А і В – Про-
ксими. Планета, крім того, має 
невеликі розміри: максимальну 
масу оцінюють в 1,13 земної. 
Зірка, довкруж якої вона курсує, 
дуже подібна до Сонця: її маса 
становить 93% сонячної, а тем-
пература на поверхні лише на 
кількасот градусів нижча.

Утім, на цьому подібне за-
кінчується. Орбіта нової пла-
нети проходить надзвичайно 
близько до світила, і період 
обертання дорівнює лише 3,2 
земної доби (порівняймо: на 
розпеченому Меркурії, най-
ближчій до Сонця планеті на-
шої системи, рік триває 88 зем-

них діб). Майже напевне пла-
нета синхронізована з материн-
ською зіркою, тобто завжди роз-
ташована до неї одним боком. 
Цей бік постійно розжарений і 
обпечений випромінюванням 
зорі, а протилежний дивиться в 
крижану чорноту Космосу. Вва-
жають, що на такому небесному 
тілі про існування життя не 
може бути й мови.

ГОЛКА В КОПиЦі СіНА
Те, що швейцарський учений 
Ксав’є Дюмюск та його колеги 
взагалі змогли знайти цю пла-
нету, – саме собою вже сенсація. 
Її існування вчені вирахували 
завдяки методові променевих 
швидкостей. Він відстежує най-
менші коливання зірок, спри-
чинені силою тяжіння планет, 
які навколо них обертаються. 
Це вже апробований інстру-
мент. Та що дрібніша планета, 
то менш значні коливання 
вона викликає, і це робить по-
шук «малюків» завбільшки із 
Землю особливо важким. 
Якщо говорити точніше, то ко-
манді вдалося виявити коли-
вання зі швидкістю 0,5 м/с в 
зірки, розташованої на відстані 
приблизно 41 300 000 000 000 
км від Землі.

І справді, це хитання на-
стільки слабке, що до резуль-
тату вимірювань варто підхо-

На сьогодні  
налічується 

843 
підтверджені  

екзопланети і ще 
кілька тисяч гіпоте-

тичних
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дити обережно. Уже були преце-
денти, коли після ретельніших 
досліджень просто «випарува-
лися» кілька планет, щодо існу-
вання яких спершу не було сум-
нівів. А в цьому випадку вченим 
довелося добряче попріти над 
статистикою, щоб відокремити 
коливання зірки, спричинене 
впливом тяжіння планети, від 
потужніших перешкод, викли-
каних бурхливими процесами 
всередині самої зорі, шумами в 
інструментах, рухом Землі крізь 
космічний простір і забруднен-
ням сигналу світлом від Альфи 
Центавра А – найбільшого 
члена системи Альфи Центавра.

Проте Дюмюск і його колеги 
вважають, що можливість хиб-
ної тривоги не становить навіть 
одного шансу із 500. Понад три 
з половиною роки вони прово-
дили надзвичайно ретельні 
спостереження. Однією з умов 
публікації їхнього дослідження 
в журналі Nature було те, що 
дані повинні відразу стати до-
ступними для інших учених, 
які зможуть перевірити розра-
хунки Дюмюскової команди.

Вважаючи, що планета на-
справді є, інші астрономи захо-
чуть продовжити її вивчення. 
Як зазначено в статті з Nature, 
на сьогодні відкрито достатньо 
екзопланет, щоб простежити 
певні статистичні моделі. Одна 

з них: якщо зірка має одну неве-
лику за розмірами планету, ціл-
ком імовірно, що в неї є ще й 
кілька інших. Тож підтвер-
дження відкриття цієї команди 
примножило б шанси на те, що 
на орбітах навколо Альфи Цен-
тавра В кружляє більше світів,  
можливо, навіть у так званій 
придатній для життя зоні, де 
температури допускають наяв-
ність води в рідкому стані на 
планетній поверхні.

Техніка, розроблена ко-
мандою Дюмюска, достатньо 
чутлива, аби виявити в 
«житловій зоні» планету 
вчетверо масивнішу за 
Землю, хоча для підтвер-
дження такого відкриття 
потрібно з десяток років 
спостережень. Телескопи, 

кращі за сучасні, могли б тоді 
вивчати атмосфери таких пла-

нет у пошуках даних про хімічні 
процеси на їх поверхні й (куди ж 
від цього подітися) ознак життя. 
Найбільша інтрига – що, з 
огляду на близькість Альфи 
Центавра до Землі, достатньо 
віддана цій справі група вчених 
і щедрих спонсорів могла б спо-
рядити туди зонд для вивчення 
ситуації на коротшій відстані. 
Щоб долетіти до Альфи Цен-
тавра, потрібен не один десяток 
років (можливо, більш ніж сто-
ліття), але є кілька проектів ко-
рабля, який зробив би це із за-
стосуванням уже наявних тех-
нологій.

Та хоч яка була незвичайна 
новина від Дюмюска, не всі по-
гляди були звернені на Альфи 
Центавра. 15 жовтня на конфе-
ренції з планетарних наук у 
Ріно, штат Невада, яку прово-
дило Американське астроно-
мічне товариство, було оголо-
шено про виявлення іншої не-
звичної планети. Цей об’єкт під 
назвою РН1 примітний не лише 
тим, що може похвалитись аж 
чотирма сонцями, а ще й мето-
дом, завдяки якому відбулося 
саме відкриття. Як пишуть 
астроном Єльського універси-
тету Меґ Швамб та її команда у 
статті, що незабаром вийде 
друком в Astrophysical Journal, 
унікальну планету зафіксували 
двоє учасників проекту «Мис-
ливці за планетами» (Planet 
Hunters; звідси, власне, й назва 
відкритого небесного тіла). За-
вдяки цьому проектові зви-
чайні астрономи-любителі ма-

ють доступ до даних із косміч-
ного телескопа НАСА Kepler, 
створеного саме для пошуку 
екзопланет. Аматорів запрошу-
ють до виявлення астрономіч-
них тіл, що їх можуть пропус-
тити комп’ютерні програми, 
які обробляють «кеплерівські» 
дані.

Відкривачами планети чоти-
рьох сонць стали «мисливці» 
Кіан Джек, розробник веб-
програм, і лікар Роберт Ґальяно. 
Це відкриття – хрестоматійний 
приклад того, як корисно пере-
віряти дані ком п’ю терів із допо-
могою вчених-любителів, про 
це говорить астроном з Ок-
сфорда Кріс Лінтот, який допо-
магає в роботі проекту «Мис-
ливці за планетами». Телескоп 
Kepler виявляє небесні тіла, фік-
суючи потьмяніння видимого 
світла зірки, коли планета про-
ходить перед нею. Це ефективно 
спрацьовує для систем з оди-
ничною зіркою і навіть для по-
двійних зірок (тобто двох, які 
обертаються навколо спільного 
центру тяжіння). Проте у ви-
падку з PH1 перепади світності, 
які виникали від проходження 
планети перед аж чотирма різ-
ними зірками, ввели в оману 
комп’ютери, але не гострозорих 
землян.

Така екзотична знахідка не 
просто цікава сама по собі. Вона 
ще й служить для перевірки 
астрономічних теорій виник-
нення планет. Дві пари батьків 
РН1 – це, властиво, пара подвій-
них зірок: кожна подвійна зоря 
обертається навколо спільного 
центру і обидві подвійні – одна 
навколо одної. Згідно з теорією 
зародження планетних систем, 
сонячні системи конденсуються 
з пилового диска на ранньому 
етапі життя зірки. Але в цьому 
випадку, на думку доктора Лін-
тота, комп’ютерні моделі свід-
чать, що гравітаційний танець 
зірок розірвав би такий пило-
вий диск, і процес утворення 
планет не відбувся б. Та дій-
сність відрізняється від моде-
лей. Саме так і відбувається рух 
науки вперед. 

Орбіта нової  
планети проходить 

надзвичайно 
близько до світила, 
і період обертання 

дорівнює лише 

 3,2 
земної доби

Якщо зірка має 
одну невелику  
за розмірами  

планету, цілком 
імовірно, що в неї є 
ще й кілька інших
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Україніка 
автотуризму
Мандрівка місцями минулих подвигів

Дмитро Гармаш, київ-
ський інженер-будіве-
льник і музикант, са-
мовіддано закоханий в 

історію України. Час від часу 
він пропонує у вільний день 
відвідати місця вікопомних по-
дій. Кожна така подорож справ-
ляє незабутнє враження, на-
снажує і кличе знову в путь. За-
йве оповідати про всім відомі 

Чернігів, Канів, Переяслав-
Хмельницький, Чигирин, Су-
ботів, Седнів, Острог, Козелець, 
Остер, де ми теж бували й не-
одноразово. Розкажемо про 
менш відвідувані.

Спершу рушаймо на Захід, 
де стільки цікавого, на відміну 
від протилежного напрямку – і 
з історії, і з культури, і з поваги 
й любові до всього українського.

ПЛЯШеВА 
Позаду лишаються Житомир, 
Рівне, Дубно, попереду майоріє 
село Пляшева, де в 1910–1914 
роках було створено меморіал 
«Козацькі могили» на честь де-
сяти тисяч українських зви-
тяжців гетьмана Богдана 
Хмельницького, загиблих у не-
щадній битві з поляками під 
Берестечком 1651-го. Автором 
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КИЇВ
с. Пляшева
с. Острів

с. Германівка

Холодний Яр

с. Базар

Село Пляшева
Меморіал «Козацькі могили». 
Основа меморіалу – дерев’яна 
Михайлівська церква (фото 2) 
та Георг�вська церква-мавзолей 
Село Острів
Пам’ятник козакам Прилуцького 
полку 
Старі кам’яні хрести 
на козацьких могилах (фото 1)

Село Германівка
Ревина гора – археологічна, історико-культурна 
та природна пам’ятка з меморіалом (фото 3) 
Германівська районна гімназія (будівля колишнього 
двокласного училища, споруджена 1909 року). 
На шкільній садибі встановлено пам’ятник гетьману 
Івану Виговському – єдиний у державі. Неподалік – 
пам’ятний знак на честь германівського сотника 
Романа Чернушенка і 99 козаків, меморіальні 
таблиці полковнику Кіндрату Жеребилу.  

Холодний Яр
Село Медведівка. Тут височить пам’ятник 
Максиму Залізняку. Є місцевий краєзнав-
чий музей
Село Мельники. Тут на колишньому 
церковищі стоять стели на славу козаків 
і старшин полку гайдамаків Холодного 
Яру та письменника Юрія 
Горліс-Горського
Мотронинський Свято-Троїцький 
монастир. (фото 4)
В 41-му кварталі Креселецького лісництва 
край дороги є меморіальний знак під 
назвою «Склик»
Хутір Буда. Музейно-етнографічний 
комплекс «Дикий хутір». Дуб Максима 
Залізняка

Село Пам'ятне
Меморіальний комплекс 
«Пам’яті героїв Крут» (фото 5)

Село Базар 
Меморіал воїнам арм� УНР
(фото 6)

с. Пам'ятне

Автор: 
Дмитро 

малаков



ХОЛОДНий ЯР – ОДВіЧНий 
СимВОЛ НАЦіОНАЛЬНОї 
НеПОКОРи

проекту унікального комп-
лексу є архітектор Володимир 
Максимов. Основа меморіалу – 
дерев’яна Михайлівська церква 
1650 року, реставрована й пе-
ренесена сюди 100 років тому з 
сусіднього села Острів, та Ге-
оргіївська церква-мавзолей, 
прикрашена олійним розпи-
сом пензля київського худож-
ника Івана Їжакевича теж 100 
років тому. Обидва храми (тра-
диційної волинської народної 
школи – перший та в дусі укра-
їнського модерну – другий) 
об’єднані склепінчастим під-
земним переходом, де в спеці-
альній камері під склом ле-
жать десятки козацьких чере-
пів. Їх знайдено й зібрано на 
широкому просторі колиш-
нього бойовиська.   

В селі Острів стоїть пам’ят-
ник козакам Прилуцького 
полку, а понад берегом річки 
Пляшевої збереглися старі 
кам’яні хрести на козацьких 
могилах.

ГеРмАНіВКА
На південь від Києва, в Обу-
хівському районі, простяглося 
старовинне село Германівка, 
відоме за літописами ще з 
1096 року як Герменич. Тут 
над річкою Красною височіє 
Ревина гора – археологічна, 
історико-культурна та при-
родна пам’ятка з меморіалом 
на честь славного минулого 
колишнього містечка. При-
вертає увагу самотній метале-
вий хрест із таблицею: «На 
цьому місці поховані козацькі 
полковники Сулима, Прокіп 

Верещака, порубані при чи-
танні Гадяцького договору на 
Чорній раді в Германівці 11 ве-
ресня 1659 р.».

Нагадаймо: після смерті 
Богдана Хмельницького Мо-
сква посилила тиск на Україну, 
зухвало знехтувавши Переяс-
лавською угодою. Гетьман Іван 
Виговський 16 вересня 1658 
року уклав у Гадячі договір із 
Польщею, яким був закріпле-
ний розрив із підступною Мо-
сквою. Але в Україні запанував 
розбрат між прибічниками 
московської та західної орієнта-
ції, що особливо набрав обертів 
після розгрому московського 
війська козаками гетьмана 
Івана Виговського влітку 1659 
року під Конотопом. Восени у 
Германівці козацька старшина 
зібралася на Чорну раду, на 
якій вирішувалося таке болюче 
й понині актуальне для україн-
ців питання політичної орієн-
тації: Схід чи Захід, або, якщо 
сучасною мовою, європейська 
інтеграція чи підкорення мос-
ковській волі. У Германівці гору 
взяли голоси «малоросів», а за 
свою непоступливу позицію 
прибічники гетьмана Івана Ви-
говського Степан Сулима та 
Прокіп Верещака наклали го-
ловами, за сумнозвісною «тра-
дицією» страчені своїми ж, але 
«холопами Москви». 

У цьому селі збереглася бу-
дівля колишнього двокласного 
училища, споруджена 1909 
року за проектом відомого ки-
ївського архітектора Володи-
мира Ніколаєва. Нині тут – 
Германівська районна гімназія. 

На шкільній садибі встанов-
лено пам’ятник гетьману Івану 
Виговському – єдиний у дер-
жаві. Неподалік – пам’ятний 
знак на честь германівського 
сотника Романа Чернушенка і 
99 козаків, меморіальні таблиці 
полковнику Кіндрату Жере-
билу та на згадку про те, що «25 
квітня 1919 року в містечку Гер-
манівка відбувся селянський 
з’їзд Київського і Васильків-
ського повітів за участю коман-
дира Дніпровської повстанської 
дивізії Данила Ільковича Тер-
пила (отамана Зеленого)».

ХОЛОДНий ЯР
На південь від Черкас широко 
розлігся славнозвісний Холод-
ний Яр – одвічний символ наці-
ональної непокори. Історія за-
люднення цих місць сягає тися-
чоліть. Тут у різні часи в неза-

йманих хащах таборилися й 
мали природний прихисток 
кілька поколінь волелюбних 
українців. Це – величезний ре-
ліктовий лісовий масив пло-
щею понад 7000 га, з ярами й 
приярками, джерелами й 
струмками. І все має віковічні 
народні назви.

Повернувши на захід з до-
роги Черкаси – Чигирин, про-
минаємо річку Тясмин і пряму-
ємо до села Медведівка. Тут ви-
сочить пам’ятник Максиму За-
лізняку. Місцевий краєзнавчий 
музей ознайомлює з історією 
Холодного Яру, що варто ба-
чити на власні очі. Звідси – 
шлях до села Мельники, де на 
колишньому церковищі стоять 
стели на славу козаків і стар-
шин полку гайдамаків Холод-
ного Яру та письменника Юрія 
Горліс-Горського – автора ро-
ману «Холодний Яр», виданого 
1937 року в підпольській Гали-
чині і тому невідомого в СРСР. 
Далі – пам’ятник Тарасові Шев-
ченку з його пророчими сло-
вами на мурованому поста-
менті: «І повіє огонь новий з 
Холодного Яру».

Аж ось Мотронинський 
Свято-Троїцький монастир, 
перша згадка про який дато-
вана 1198 роком. Обитель, неод-
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норазово зазнаючи піднесень і 
спустошень, здавна перебувала 
під опікою українського коза-
цтва, тут освячували зброю 
гайдамаки Коліївщини 1768 
року та повстанці проти біль-
шовицької влади в роки Укра-
їнської революції.

На превеликий жаль, цер-
ковники Московського патріар-
хату, якому підпорядкована і ця 
давня суто українська святиня, 
здається, більше переймаються 
умисне незугарними хусточ-

ками та довгими спідницями, 
які мусять вдягати прочанки, 
заходячи в храм, аніж вшану-
ванням правдивої історичної 
пам’яті про героїчне минуле 
України і цієї обителі – тепер 
жіночої. Принаймні мону-
мента, гідного й потрібного, в 
цьому місці немає.

За огорожею монастиря 
можна побачити давні й новіші 
печери. Неодмінно варто зійти 
стрімкими дерев’яними схо-
дами (через дорогу, напроти 

монастирської брами) на самі-
сіньке дно широкого яру, де 
справді віє прохолодою навіть 
дуже спекотної днини. 

Асфальтована дорога веде 
повз густі лісові зарості далі, 
на захід, де в 41-му кварталі 
Креселецького лісництва край 
дороги є меморіальний знак 
під назвою «Склик»: за козаць-
ких часів таку назву мав півто-
раметровий кашоварський ка-
зан, що висів на старезному 
дубі та слугував сигнальним 
дзвоном, коли треба було скли-
кати козаків на раду. За кілька 
кілометрів звідси, на хуторі 
Буда, нині створено музейно-
етнографічний комплекс «Ди-
кий хутір». Тут панує україн-
ська доброзичливість та повага 
до історії Яру, збудовано 
дерев’яну церкву в традиційно 
народному стилі українського 
бароко, присвячену святому 
праведнику Петру Кальнишев-
ському, останньому кошовому 
отаману Запорізької Січі. 
Увагу неодмінно привертає ти-
сячолітній красень – дуб, опо-
витий легендами і відомий як 
дуб Максима Залізняка. А ще 
– стилізований ресторан, де 
між столиками стоїть кулемет 
«максим», на стінах висить 
«копана» зброя, а в рамах під 
склом – портрети героїв «Хо-
лодноярської республіки». 
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КРУТи
Подорожувати місцями укра-
їнської слави можна цілий рік, 
але є принаймні два місця, 
відвідати які краще взимку. 
Йдеться про залізничну стан-
цію Крути неподалік Ніжина і 
село Базар Коростенського ра-
йону Житомирської області: 
там історичні події відбува-
лися взимку в роки Україн-
ської революції.

29 січня 1918 року відбувся 
бій сотні Юнацької школи  
ім. гетьмана Богдана Хмель-
ницького, сотні Студентського 
куреня стрільців та чоти Гайда-
маків проти більшовицької 
московської армії під команду-
ванням колишнього полков-
ника царської армії Міхаіла 
Муравйова. Цей бій затримав 
наступ більшовиків на Київ, що 
мало важливе політичне зна-
чення для успішного завер-
шення Берестейського дого-
вору. 

Неподалік місця доленос-
ного бою нині створено меморі-
альний комплекс «Пам’яті ге-
роїв Крут» – філію Національ-
ного військово-історичного му-
зею України.

Над штучним курганом ви-
сочіє колона, увінчана позоло-
ченим тризубом. Червоний ко-
лір колони символізує фарбу-
вання фасадів та колонади Ки-
ївського університету, сту-
денти якого також брали 
участь у бою під Крутами. По-
руч – 27 символічних стел на 
згадку про загиблих молодих 
оборонців української держав-
ності. Навпроти відтворено 
станційний перон із двома не-

довгими потягами обабіч. У 
старих товарних і пасажир-
ських вагонах розміщено му-
зейну експозицію, яка оповідає 
про події далекого 1918 року.

БАЗАР
Восени 1921 року більшовицька 
влада все ще не могла прибор-
кати повстанського руху в 
Україні. У сподіванні скоорди-
нувати дії окремих повстан-
ських груп і повалити радян-
ську владу в Україні вирушили 
в похід кількома групами во-
яки Армії УНР під команду-
ванням генерала Юрка Тю-
тюнника. Похід був невдалим, 
на Коростенщині волинську 
групу оточила червона кіннота 
Григора Котовського і після 
запеклого бою в полон потра-
пила більшість вояків. 23 лис-
топада 1921 року 359 повстан-
ців було розстріляно під міс-
течком Базар.

Нині тут створено Мемо-
ріал воїнам армії УНР – учас-
никам другого зимового по-
ходу. Зроблено це, як зазна-
чено на стелі, зусиллями Єпар-
хії УАПЦ у діаспорі Великої 
Британії, Фундації імені Си-
мона Петлюри Великої Брита-
нії та Об’єднання бувших воя-
ків українців і Української гро-
мади Великої Британії. Але не 
нашою державою…

На стелах – імена й пріз-
вища 359 звитяжців. Вгорі – 
зображення Ордену лицарів 
Залізного хреста Армії Україн-
ської Народної Республіки. На-
прикінці: «Вічна слава і 
пам'ять 359 лицарям» і кетяг 
калини. 



НеЯКіСНО й НеЦіКАВО
Зі своїм вибором я вже давно 
визначився, але заради інте-
ресу переглядаю практично 
всю агітаційну пресу, що тра-
пляє до рук, – від партійних 
видань до газеток-одноденок 
самовисуванців. Так от, вра-
жає надзвичайно низька які-
сть. Якщо деякі з них іще ма-
ють більш-менш професійний 
дизайн, то з контентом біда в 
усіх. Мало того, що з нудних 
статей не почерпнеш нічого 
оригінального, так іще й тек-
сти нерідко з елементарними 
помилками. Складається вра-
ження, що весь цей агітпро-
дукт робили десь похапцем на 
колінці. І як голосувати за та-
ких кандидатів (чи партії), 
якщо вони навіть нормаль-
ної агітації не здатні випус-
тити? 

ПРиРОДНА 
КОмПеНСАЦіЯ
Ви помітили, яке незвично до-
вге літо й тепла осінь цього 
року? Природа ніби компенсує 
жахливий потік передвибор-
ної агітації, що ллється звіду-
сіль, і намагається потішити 
людей своєю щедрістю. Давно 
не було такого врожаю грибів, 
і навіть ті, хто не збирав їх у 
лісі, частенько бачать продав-
ців із горами різноманітних 
лісових дарунків у найнезвич-
ніших для продажу місцях. А 
ліс та парки зустрічають та-
ким розмаїттям осінніх барв і 
пахощів, що дух перехоплює! 
Яких тільки кольорів не зу-
стрічаєш на своєму шляху – 
слів і фантазії не вистачає пе-
редати цю красу, мимоволі по-
заздриш художникам: для них 
це можливо.  

:)
За кілька днів 

ми поба-
чимо, скільки 
українців так 

і не зрозу-
міли, що роз-

дані їм 
гречка-ліки-

окуляри-
вело сипеди 
насправді є 
чимось на 
кшталт по-

штових скри-
ньок без 
ключів

максим  
Бугрій

Наталя  
Дмитрук

Олександр 
михельсон

Дмитро 
Губенко

ПРиВіД ДЛЯ РеВОЛЮЦії
Одного ранку нам відключили 
гарячу воду. Я розсердилася, 
але спробувала себе заспокоїти: 
«Мабуть, ведуть ремонтні ро-
боти, готуються до опалюваль-
ного сезону». Наступного ранку 
вже не стало й холодної. Я розі-
злилася ще більше. Але ти-
хенько взяла пляшку з питною 
водою, щоб вимитися. Черговий 
новий день розпочався з того, 
що нам відімкнули і світло. Але 
я згадала 1990-ті, коли ми про-
водили довгі вечори при свічці, 
й подумала, що в цьому можна 
віднайти навіть якусь роман-
тику. Взяла телефон, зайшла у 
Facebook, аби написати про всі 
ці незручності. Але раптом по-
думала: революції в Україні не 
буде через холодні оселі чи по-
рожні холодильники. Активні 
протести почнуться тільки 
тоді, коли нам заблокують 
Facebook. 

ВиБіРКОВіСТЬ НОВиН
Якщо часто переглядати між-
народні новини великих аме-
риканських телемедіа, то ба-
чиш, що їхній світовий радар 
працює досить обмежено. Най -
більше повідомлень – про важ-
ливий для США регіон Серед-
нього Сходу, дещо менше – про 
кризу єврозони та Китай. Коли 
іноді дивишся французькі но-
вини, там теж чільне місце за-
ймають Сирія та Іран. Най-
більші українські телеканали 
значною мірою ретранслюють 
це звужене світобачення, дода-
ючи до нього ще сюжети з Аме-
рики, Росії, Німеччини. Безу-
мовно, події в цих регіонах 
важливі для  глобального «мо-
ніторингу», та чи не пропус-
тимо ми щось важливе у решті 
світу? Певно, нашому глядачеві 
бракує новин із Польщі, Балтії 
чи навіть Південно-Східної 
Азії. 

НеВБЛАГАННе 
«ПОКРАщеННЯ»
За неповні два тижні до виборів 
у знайомої в будинку раптово 
замінили поштові скриньки. 
Замість старих, треба розуміти, 
негарних, повісили новенькі. 
Звичайно ж, не просто так, а за 
сприяння кандидатки в депу-
тати в одному з округів Києва, 
власниці відомої торгової ме-
режі. «У мене одне запитання, 
– написала знайома у Facebook. 
– Де ключі від скриньок?!» Зда-
ється, кращу ілюстрацію «бла-
годійності» висуванців на цих 
виборах знайти важко... Що ж: 
уже за кілька днів ми поба-
чимо, скільки українців так і  
не зрозуміли, що роздані їм 
гречка-ліки-окуляри-вело-
сипеди насправді є чимось на 
кшталт поштових скриньок без 
ключів. Утім, найцікавіше 
інше: що буде, коли зазначені 
українці це зрозуміють? 

Олександр 
Пагіря

DAnCE-ПРОТеСТ
У стрічці «Крок уперед 4» по-
казано, як вуличні танцю-
вальні флешмоби перетвори-
лися на форму соціального 
протесту мешканців незамож-
них кварталів проти забудови. 
Креативізація суспільної не-
згоди у світі набуває щораз 
різноманітніших форм: від ан-
тиглобалістичного перфор-
мансу в Сієтлі, коли пішоходи 
перетинали вулиці зі швид-
кістю равлика, до протесту 
проти кориди жителів Памп-
лони, які, пофарбувавшись у 
чорне й червоне, лягли на 
землю з написом: «Припиніть 
убивати биків». А в україн-
ських умовах чи не єдиним 
креативом залишаються то п-
лес-виступи Femen. Невже, 
окрім голих грудей, нічого по-
казати? 

Валентина 
Бутенко
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