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

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

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

РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДПЛАТА!

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

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

У ВІДДІЛЕННЯХ УКРПОШТИ: 

«Український тиждень» 
за індексом 99319;
«Світ у 2013» 
за індексом 68098.

ЗА СИСТЕМОЮ PORTMONE: 
www.portmone.com.ua

ВАРТІСТЬ РЕДАКЦІЙНОЇ ПЕРЕДПЛАТИ: 

«Український тиждень»
▪ за 1 міс. – 45 грн
▪ за 2 міс. – 90 грн
▪ за 3 міс. – 135 грн
▪ за 4 міс. – 180 грн
▪ за 5 міс. – 225 грн
▪ за 6 міс. – 270,10 грн 
...
▪ за 12 міс. – 540,10 грн

«Світ у 2013» – 40 грн

Телефон редакц�: (044) 351-13-00

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

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

Передплатний індекс «Світ у 2013» 68098

Передплатний індекс «Український тиждень» 99319

**

** У графі «вид платежу» вкажіть, будь ласка, назву журналу.
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Що пишуть іноземні ЗМІ 
про вибори в Україні

Розслідування без кордонів 
Як журналісти з усього 
світу викривають злочини 
високопосадовців 

Ганне Северінсен
про старі й 
нові методи 
фальсифікації

Синє чи червоне? 
Чому долю президентських 
перегонів у США можуть 
вирішити лише кілька десятків 
голосів?

30 32

Привабливість Бонда 
Як британський агент  

став глобальним  
явищем 

Дух Ко
Тиждень побував 
у мініатюрному 
швейцарському селі, 
де народилася ідея 
Євросоюзу
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Спотворене волевиявлення
Чому, попри те що абсолютна 
більшість українців проголосувала 
проти режиму Януковича,  
в уряді знову буде сформована 
пропрезидентська більшість

Операція 
«Фальсифікації-2012»
Які факти можуть 
свідчити про викривлення 
результатів парламентських 
перегонів?

Легітимізуючи режим 
Чому деякі міжнародні 
спостерігачі  
не помітили порушень 
на виборах до ВР

Українська 
більшість  
vs окупаційна 
влада. Що далі

Юрій Винничук про 
ірраціональність 
партії влади та її 

електорату 

Польський політолог 
Александр Смоляр:
«Відновлення повної 
демократії в Україні може 
відбутися виключно 
внаслідок тиску на владу  
з боку громадян»

Ігор  Лосєв
про  «доблесну» 
СБУ і розмитий 
державний кордон 
України

Опозиціонери.
Як російський 
протестний рух 
іде в башту зі 
слонової кістки

Американський вибір 
Європи
Чому в ЄС сподіваються на 
перемогу Барака Обами 

Бідзіна, рак і щука 
Як у таборі переможців 
парламентських виборів у 
Грузії водночас опинилися 
прихильники зближення з Росією, 
націоналісти та пристосуванці

Людина, яка має 
змінити Китай  
Чи готовий 
наступний голова 
КНР порвати  
з минулим?

8

Дейм Одрі Ґловер,  
голова місії спостерігачів 
ОБСЄ, про відсутність 
рівного ігрового поля на 
українських виборах

19

Як молодь 
популяризує 
українську 
мову 
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Лагідно-суворий українізатор 
Антін Мухарський про тупий 
совок, апологію жлобства 
та необхідність української 
культурної експансії

Terra Sudorum 
Чому розселені колись між 
Німаном і Західним Бугом 
племена ятвягів фігурують  
в етногенезі відразу кількох 
народів Східної Європи

36



Тиждень  
в історії

У Парижі утворено 
ЮНЕСКО – Організацію 
Об’єднаних Націй з питань 
освіти, науки і культури

У Києві розпочав роботу  
ІІІ Всеукраїнський військовий 
з’їзд, який вимагав негайного 
проголошення незалежної 
держави

Парламент 
Грузії затвердив 
новий уряд на 
чолі з Бідзіною 
Іванішвілі

Шевченківський суд 
відпустив затриманого 
СБУ Миколу 
Мельниченка під 
заставу в 76,5 тис. грн

Європарламент 
визнав парламентські 
вибори в Білорусі 
нелегітимними

   25 жовтня     27 жовтня  

Ламаючи      стереотипи

  26 жовтня   

  2 листопада 1917    3 листопада 1937    4 листопада 1946  
Масові розстріли 
української 
інтелігенції в урочищі 
Сандармох у Карелії

Р
ежим Януковича програв вибори, 
проте завдяки спотворенню воле-
виявлення збереже у Верховній 
Раді більшість. Тож повноцін-

ної корекції складу ВР відповідно до 
зміни суспільних настроїв, для 
чого, власне, і проводяться парла-
ментські вибори в демократичних 
країнах, не відбулося. 

За попередніми даними 
ЦВК, три опозиційні полі-
тичні сили («Батьківщина», 
УДАР і «Свобода») отримали 
на 1,4 млн голосів більше, ніж 
ПР та комуністи, і майже на 4 
млн більше, ніж Партія регіонів 
самостійно. За партійними спис-
ками ПР здобуде лише 73 місця в парла-
менті, опозиційні сили – 120. Якби ви-
бори проводилися за старою виборчою 
системою, то опозиція отримала б цілко-
виту більшість із 240 депутатів – це резуль-
тат, якого українські демократичні сили не 
мали на жодних парламентських виборах. 
Не матимуть і цього разу через спотворення 
волевиявлення (див. стор. 12–18) та очевидні 
організаційні прорахунки під час виборчої кампа-
нії, нездатність усіх опозиційних сил узгоджувати 
спільні дії, а також пасивність «Батьківщини» та 
УДАРу в обстоюванні голосів, відданих за них та 
їхніх кандидатів-мажоритарників більшістю укра-
їнців у центральних областях.    

Викривлення результатів волевиявлення ви-
борців на користь влади очікувано сталося насам-
перед за рахунок мажоритарних округів. У поло-
вині з них мандат дістанеться висуванцям ПР, ще 
майже чверть – підконтрольним владі самовису-
ванцям. Натомість опозиційні сили разом здобули 
60 із 225 мажоритарних мандатів. Про те, на-
скільки масштабним виявилося спотворення елек-
торальних настроїв, свідчить факт, що опозиційні 
кандидати отримали менше як половину мажори-
тарних місць у регіонах, де абсолютна більшість 

проголосувала за опозицію (див. стор. 14). 
Тиждень уже писав, що причиною цього 

часто ставали підкуп, застосування адмі-
ністративного ресурсу та інші пору-

шення під час виборчої кампанії й 
особливо в процесі підра-

хунку голосів. Сприяли 
цьому також повністю 
контрольовані владою 
виборчі комісії. 

Проте очевидними 
є невдалий вибір опози-

ційними силами в бага-
тьох випадках кандидатів-
мажоритарників, кричуща 
пасивність лідерів «Бать-
ківщини» та УДАРу в об-
стоюванні результатів голо-

сування, фактична безді-
яльність багатьох їхніх міс-

цевих організацій (якісно на 
цьому тлі вирізняється «Сво-
бода», активісти якої вигри-
зали буквально кожний вкра-
дений у неї голос). Загалом є 
запитання до всіх опозиційних 
політичних сил, які потрапили до 
нового парламенту. Втрьох вони 
не змогли узгодити єдиного 
прохідного кандидата в усіх 
округах або принаймні в тих, де 

була загроза перемоги провлад-
ного висуванця, що могло б за-

безпечити їхнім кандидатам додатково перемогу при-
наймні в 16 округах. Але найбільше запитань нині ви-

никає до УДАРу, який перед виборами намагався 
переконати «Батьківщину» зняти на його користь 

своїх «прохідних» депутатів, які на практиці вияви-
лися не конкурентами ані висуванцям Партії регіонів, ані «Батьків-
щини» чи «Свободи». Натомість якби він зняв своїх мажоритарників 
на користь кандидата від «Батьківщини», до ВР не потрапили б такі 
одіозні фігури, як Богдан Губський (197-й округ на Черкащині), Сер-
гій Буряк (190-й округ, Хмельницька область) та інші, які, вочевидь, 
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На каналі Ен-Бі-Сі 
вийшла найстаріша 
з нинішніх 
телепередач у світі 
«Зустріч із пресою»

Народився Дмитро 
Багалій, український 
історик та громадський 
діяч, ректор Харківського 
університету 

Суфражистка Сьюзан 
Етоні стала  
першою жінкою,  
яка проголосувала  
на виборах

Другий тур 
виборів до Сейму 
Литви. Перемогли 
соціал-демократи 
популістського 
спрямування

Юлія Тимошенко 
оголосила 
голодування на 
знак протесту проти 
фальсифікації 
виборів до ВР

Співробітники УНІАН 
оприлюднили нові факти 
цензури з боку свого 
керівництва. Про це 
йдеться у відкритому листі 
шістьох редакторів сайта

Польські медіа 
повідомили, що в уламках 
президентського літака, який 
розбився під Смоленськом у 
2010-му, знайдено залишки 
вибухівки

   28 жовтня     29 жовтня      30 жовтня     31 жовтня  

Ламаючи      стереотипи

У битві на Білій горі армія 
Габсбурґів розгромила 
війська протестантів:чеські 
землі на 300 років 
потрапили від владу Австрії

  5 листопада 1872    6 листопада 1947    7 листопада 1857    8 листопада 1620  

голосуватимуть у Верховній Раді в унісон із регіоналами, – 
великий бізнес в Україні, як засвідчили ці вибори, любить 
тишу. Загалом за такої поступливості УДАРу опозиційні 
сили отримали б у парламенті щонайменше на 15 місць 
більше. Тож, напевно, мають рацію ті, хто каже, що ще 
треба дочекатися, якими будуть перші голосування ударів-
ців у парламенті.

Водночас рівень відторгнення нинішнього режиму в 
суспільстві такий високий, що навіть з урахуванням цього 
та попри спотворення настроїв громадян ПР так і не дістала 
можливості створити стійку більшість самостійно (не виста-
чає щонайменше 39–40 депутатів) або за рахунок лише са-
мовисуванців. Потрібно знову залучати комуністів або ту-
шок із опозиційних сил. А відтак суттєво знизився ризик 
формування конституційної більшості для перегляду Кон-
ституції в парламенті (див. стор. 20). 

Майже чверть голосів на виборах за партійними спис-
ками отримали нові політичні сили, що остаточно позба-
вило «Батьківщину» і Яценюка статусу «єдиної опозиції», 
на яку вони претендували під час весняних об’єднавчих фо-
румів. Із 50% голосів, які здобули опозиційні партії, що по-
трапили до парламенту, лише половина дісталася 
об’єднаним. Завдяки активній роботі низових організацій, а 
також іміджу найменш уразливої до тушкування чи спів-
праці з владою політичної сили більш ніж удвічі перевищив 
соціологічні прогнози перед виборами результат «Сво-
боди». Завдяки укладенню домовленостей про єдиного кан-
дидата з «Батьківщиною» її висуванці змогли перемогти в 
регіонах, де рейтинг цієї політсили ще зовсім недавно був 
на межі соціологічної похибки. Вона здійснила прорив у 
Центр та на Схід і вийшла на перше місце на Львівщині. 
Відносно масовий характер організації на місцях (власне, це 
єдина партія, яка може похвалитися постійно діючими 
«первичками») має стати певним запобіжником від потен-
ційних провладних дій її верхівки, «низи» не дозволять. 
Тож якісь особливо ганебні маневри нової сили в парла-
менті малоймовірні. Зрештою, за «Свободу» цього разу 
якраз багато голосувало тих, хто був упевнений, що вона не 
продасться. Інша річ – як ставитися до наявності в політич-
ному епіцентрі патріотів, які пропонують прості рішення 
надскладних проблем? Однак якби «Свободи» не було, її 
слід було б вигадати. І дивлячись у неї, немов у криве дзер-
кало, освічені й активні українці бодай мають усвідомити 
пануючий вакуум – політичний, ідеологічний, естетичний, 
а також кричущий брак власної сили, яка би ґрунтувалася 
на модерних пріоритетах: цінностях, правах, законах, про-
цедурах. Чи має це бути, власне, якась нова партія, чи мож-
лива послідовна трансформація в цьому напрямку однієї з 
уже наявних, чи можна обійтися громадськими рухами?

Інший парламентський неофіт УДАР посів третє місце в 
загальному заліку і друге серед опозиційних сил. З огляду 
на соціологічні рейтинги, які породили завищені споді-
вання на зіставний рейтинг із об’єднаною опозицією, 
14% голосів за політсилу Кличка багато хто сприйняв як 
прикру несподіванку. Однак результат є цілком закономір-
ним на тлі незрозумілої позиції УДАРу напередодні голосу-
вання щодо об’єднання з іншими опозиційним силами. Чи-
мало українців, які готові були голосувати за Кличка, воче-
видь, засумнівалися: а чи не повторить він маневр Тігіпка...   

Шанси опозиційних сил на перемогу на президентських 
виборах, а відтак і на остаточне усунення режиму Януко-
вича від влади наразі видаються високими. Однак багато 
залежатиме від того, чи вдасться їм подолати напруження у 
відносинах між собою, домовитися про співпрацю у ВР та 
висунення єдиного кандидата на майбутніх президентських 
перегонах, чи, навпаки, почнуть конфліктувати між собою, 
нагадуючи виборцям про війну на знищення, яку вели між 
собою у 2005–2010 роках Ющенко та Тимошенко. Важливу 
роль відіграватиме й те, чи зможуть вони продемонструвати 
альтернативне бачення розвитку країни, вберегти ті ко-
манди, які завели до парламенту, від «тушкування» та чи 
здатні будуть утриматися від співпраці з владою.

Ще один важливий момент. На цих виборах нарешті 
значно уважніше до контролю за виборчим процесом поста-
вилися представники поважних міжнародних організацій, що 
здійснювали спостереження, – вони чи не вперше занурилися 
у виборчі технології, а відтак принаймні почали приблизно 
розуміти, що таке фальсифікації по-українськи. Водночас їхня 
ефективність могла б бути і вищою (див. стор. 16–20). Часто 
вони не виявляли інтересу до стеження за процесом під-
рахунку голосів, а обмежувалися самими голосуванням, під 
час якого порушення були менш помітні, особливо для іно-
земця. Водночас посланців міжнародних місій часто запрошу-
вали на дільниці представники влади, які могли відібрати для 
цього лише зразкові ДВК. Понад те, влада, своєю чергою, з ме-
тою легітимізації виборів і себе доклала чимало зусиль для 
формування пулу лояльних спостерігачів від маловідомих за-
рубіжних (причому часто не європейських, а з країн СНД) ор-
ганізацій. Останні позитивно відгукувалися про проведення 
виборів в Україні й засуджували спроби «втручання у вну-
трішні справи країни». Проте з огляду на багатий досвід ре-
жиму Януковича щодо фінансування своїх лобістів за кордо-
ном виникають закономірні побоювання щодо незаангажова-
ності цієї частини міжнародних спостерігачів, функція яких, 
можливо, полягала, якраз у тому, щоб легітимізувати режим 
Януковича (див. стор. 20).  

Олександр Олексієнко, Юрій Макаров 
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СВОБОДА, ФАЛьСиФІКАЦІї ТА ДОЛя яНУКОВичА

У своїй статті для польської 
газети Rzeczpospolita євроде-
путат Павел Залевський на-
писав, що найбільшими досягненнями виборів стали успіх «Сво-
боди» й відсутність конституційної більшості в Партії регіонів
«Незважаючи на перемогу партії Януковича, зібрати конституційну 
більшість у парламенті ПР не вдасться, що водночас гарантує збере-
ження процедури вибору президента країни. Тобто, як і раніше, 
главу держави обиратиме народ [...]. Здобуття «Свободою» більше 
ніж 10% голосів на виборах, демонструє те, що підтримка партії сяг-
нула далеко за межі Західної України. Крім того, ВО «Свобода» – 
єдине об’єднання, яке чітко виступає проти системи, що, можливо, й 
лягло в основу такого успіху партії. Відповідно, представники «Сво-
боди» в парламенті не будуть підкуплені чи перекуплені угрупован-
нями Януковича або ж іншими політичними силами».

Frankfurter Allgemeine вважає, що 
після виборів ЄС повинен чіткіше ви-
значити, що робити далі з янукови-
чем. Німецьке видання, крім того, за-
значає, що ЄС та Захід повинні карати 
не український народ, а українських 
посадовців, тоді як європейським по-
літикам час припинити ставитися до 
януковича як до джентльмена
«Україна має традицію стихійного, 
але, зрештою, безкровного врегулю-
вання конфліктів. Утім, якщо вдасться 
подолати безпосередню небезпеку, 
Європа повинна подумати, як вона 
далі поводитиметься з Віктором Федо-
ровичем, і що раніше, то краще. [...] 
ЄС має установити знаки щодо врегу-
лювання демократії в Україні, але це 
повинні бути знаки, які не шкодять на-
родові. Рада ЄС може накласти забо-
рону на поїздки деяких керівників СБУ 
і прокурорів, які брали участь у пока-
зових процесах. Але насамперед єв-
ропейські політики, особливо з 
Польщі, повинні перестати ставитися 
до Януковича як до джентльмена й хо-
дити з ним червоною килимовою до-
ріжкою. Історична занепокоєність по-
ляків, що Росія одного чудового дня 
може проковтнути Україну, і знову 
з’явитися на східному кордоні, справді 
зрозуміла [...]. Олігархи цієї країни 
дуже добре знають, що їхня гра скін-
читься, якщо вони без європейської 
підтримки залишаться самі в гравіта-
ційному полі Москви. Україна стане 
сателітом імперії,  
а її президент – князьком. Ані Януко-
вич, ані його мільярдери цього не хо-
чуть. Їм потрібен партнер, а тому їм 
буде не так легко ігнорувати вимоги 
щодо верховенства закону. Попри те, 
такі вимоги повинні бути конкретними 
й одностайними, а не із двозначним 
натяком на «європейські цінності».

Die Süddeutsche Zeitung вва-
жає перше місце Партії регіо-

нів на парламентських перегонах ознакою того, що владі вда-
лося заглушити голод народу за допомогою пропаганди й па-
терналізму
«Україна є структурно відсталою і політично авторитарною країною. 
Янукович та його люди змогли обдурити своїх співгромадян. [...]
Опозиція навколо ув’язненої Юлії Тимошенко здобула непогані ре-
зультати, попри масивні фальсифікації перед виборами. Антиуря-
дові партії переконали половину електорату. Але цього було не до-
статньо. Нове повстання, друга Помаранчева революція є віддале-
ною перспективою. Янукович [...] заглушив голод населення пропа-
гандою та патерналізмом».

чеська газета Lidové Noviny пише, 
що в новому парламенті «Сво-
бода» може стати центром фор-

мування української політики
«Хорошими новинами є те, що виборці ускладнили Януковичу шлях до 
більшої концентрації влади або взагалі білоруський шлях розвитку. На-
віть крайній націоналіст Олег Тягнибок зміг потрапити до парламенту. 
Його партія «Свобода» хоче знищити вплив «москалів» (росіян) в Укра-
їні. Здається, однак, що завдяки союзові з опозиційним блоком, згурто-
ваним навколо колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, «Сво-
бода» приглушить свою войовничу риторику. [...] На жаль, ми повинні ви-
знати, що досить неоднозначні націоналісти будуть сіллю землі й пози-
тивно впливатимуть на формування українського політичного тіста».

Оглядачі європейських та американських медіа констатують значні 
порушення під час виборів, що, на їхню думку, може віддалити 
перспективу ратифікації угоди України з ЄС про асоціацію, а також 
вважають, що прихід націоналістів до парламенту може піти на 
користь опозиційних сил
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Коли результати виборів буде 
визначено, врятувати Україну 
від режиму януковича, на 
думку німецької Die Zeit, 
зможе лише союз Віталія Кличка і Юлії Тимошенко
«У новому парламенті Тимошенко й Кличко тепер повинні спільно 
протистояти (владі. – Ред.). Для цього вони потребують Європи, 
яка їх підтримає, яка буде зацікавлена й розкритикує проблеми з 
верховенством права. Колишній боксер повинен об’єднатися з 
ув’язненою. У них для цього три роки. 2015-го на президентських 
виборах вони зможуть захистити Україну лише за двох умов. По-
перше, їм слід домовитися про кандидата в президенти. По-друге, 
вони повинні повернути людей, які втратили віру в перетворю-
вальну силу політики».

Європейське видання 
EUobserver із посиланням на 
джерело в ЄС зазначає, що 
після проведення в Україні ви-
борів зі значними порушен-
нями немає жодних підстав 
для підписання угоди про асо-
ціацію
«Вищі посадові особи ЄС плану-
ють зустрітися з Януковичем у 
Брюсселі наприкінці листопада 
або на початку грудня. Але кри-
тика ОБСЄ ще дужче затьмарила 
перспективи підписання між 
Україною і ЄС асоціації та полі-
тичного пакту, який має на меті 
витягнути Україну зі сфери 
впливу Росії». [...]
Доповідь ОБСЄ була різкішою, 
ніж ми очікували. Немає жод-
них підстав для підписання 
угоди… Цього й не сталось би на 
саміті з технічних причин, але 
ми були б, можливо, гнучкіші, 
якби вибори пройшли добре. 
Ми сказали їм (чиновникам Яну-
ковича), що вони можуть ви-
грати ці вибори без порушень. 
Але фактично вони відповіли: 
«Так ми робимо справи в Укра-
їні». Це питання культури, мен-
талітету, який перебуває аж 
надто далеко від західних стан-
дартів і не збирається швидко 
мінятися».

Британська Financial Times пише, що політика 
Росії стосовно України після виборів може 
стати агресивнішою
«І навіть якщо Янукович поверне на Захід, усе 
ще є великий сусід на Сході. Відносини з Ро-
сією стануть ключовими. РФ підтримала Януко-
вича, і їй кортить віддачі. Теплих слів тепер 
уже може бути замало. Вона може стати по-
творною і агресивною. Росія хоче активи енер-
гетичного сектору України. Якщо забажає зі-
грати серйозно, то може стати справді небез-
печною».

Американське видання The Wall Street Journal вважає, 
що навіть коли парламентські вибори й буде визнано 
вільними, це навряд чи допоможе зближенню Укра-
їни із Заходом
«Надія на зближення із Заходом видається дуже слаб-
кою, навіть якщо вибори будуть визнані вільними й 
справедливими. Західні лідери вказали Януковичу на 
те, що він повинен звільнити Тимошенко, послабити 
хватку правлячої партії стосовно ЗМІ й проштовхнути 
правові та інші реформи для того, щоб Європейський 
Союз відновив угоду про політичну асоціацію та вільну 
торгівлю, яку він відклав торік».

Австрійське видання 
Der Standard вважає, 
що результати пар-
ламентських виборів 

в Україні є передусім поразкою ліберальної опозиції, яка не 
змогла подолати політичної апатії громадян
«Після своєї поразки опозиція скаржилася на підкуп голосів та ад-
міністративний вплив. Звинувачення можуть бути частково ви-
правданими, але вони не підходять для пояснення результатів, 
адже тут опозиція мала більше постаратися: політична апатія в 
Україні є занадто високою, а віра людей у зміни дуже слабка. На-
слідки цієї кризи довіри відчутні й донині, особливо з огляду на 
те, що Тимошенко й надалі залишається одним із лідерів опозиції. 
У президентських виборах 2004 року взяли участь майже 80% на-
селення, цього разу – менше ніж 60%. Ті, хто зостався удома, осо-
бливо розчаровані в Помаранчевій революції. Відповідно, пога-
ним є результат ліберальної опозиції».
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Автор: 
Олександр 

Крамар

Спотворене 
волевиявлення
Абсолютна більшість українців проголосувала 
проти режиму Януковича, однак у парламенті 
знову буде сформована пропрезидентська 
більшість

П
редставники більшості 
впливових міжнарод-
них організацій, що 
спостерігали за вибо-

рами в Україні, зазначили, що 
цьогорічні парламентські ви-
бори супроводжувалися масо-
вими порушеннями, тож стали 
черговим кроком назад. Оста-
точних оцінок вони уникають 
до завершення процесу підра-
хунку голосів і за пропорцій-
ною, і за мажоритарною систе-
мами. Тим часом українська 
влада активно працює на легі-
тимізацію результатів волеви-
явлення, апелюючи до того, 
що за про порційною складо-
вою вони майже відповідають 
даним екзит-полів. Микола 
Азаров на цій підставі навіть 
казав про «класичне прове-
дення вільних, демократичних 
виборів», мовляв, «про які 
фальсифікації можна гово-
рити?». 

Проте насправді вибори за-
свідчили зовсім інше: залиша-
ються заблокованими цивілізо-
вані механізми оновлення 
представницького органу від-
повідно до зміни суспільних 
настроїв у державі. А саме для 
цього і проводяться парламент-
ські вибори в демократичних 
країнах. 

Насамперед навіть за пар-
тійними списками попередні 
дані ЦВК суттєво відрізня-
ються від даних екзит-полів 
та паралельного підрахунку 
голосів різними опозицій-
ними силами. Є дві очевидні 
відмінності: суттєво заниже-
ний результат опозиційної 
«Свободи» та завищений у 
КПУ, союзника Партії регіонів 
по нині правлячій у країні ко-

аліції. У ПР результат дещо 
вищий, а в УДАРу дещо ниж-
чий, аніж свідчать паралельні 
підрахунки голосів опозицій-
ними силами і результати 
більшості екзит-полів. 

Проте голосування за пар-
тійними списками засвідчило 
поразку влади, хоч і не так ре-
льєфно, як це могло бути, якби 
вибори справді відбувалися в 
рівних умовах для всіх учасни-
ків кампанії. Зокрема, якби не 
було ув’язнено Юлію Тимо-
шенко, існував вільний доступ 
до ЗМІ представників опози-
ційних політичних сил, біло-
сині не застосовували широ-
кого арсеналу заходів для спо-
творення електоральних на-
строїв на свою користь під час 
передвиборчої кампанії (див. 
Тиждень № 38/2012) та домі-
нування у виборчих комісіях 
усіх рівнів, а також якби не різ-
номанітні порушення під час 
голосування (див. стор.12), 
які, безперечно, вплинули на 
результат. 

ПР, за попередніми даними 
ЦВК, отримала найнижчий 
відсоток за всю історію своєї 
участі у перегонах – 30% голо-
сів (а за Національним екзит-
полом – узагалі 28,1%) проти 
34% у 2007-му та 32% у 2006-
му). Натомість три опозиційні 
сили, що пройшли до парла-
менту, разом здобули на дві 
третини голосів більше, аніж 
партія влади. Союзники ПР по 
нинішній парламентській коа-
ліції – комуністи – отримали 
13% голосів, однак лише тому, 
що змогли переконати своїх 
виборців, ніби насправді ви-
ступають проти режиму Яну-
ковича.

ДиСКРиМІНАЦІя 
БІЛьШОСТІ
Попри однозначний вотум не-
довіри суспільства, Банкова 
знову зможе створити лояльну 
до себе більшість у парламенті 
завдяки спотворенню електо-
ральних настроїв у мажоритар-
них округах, а відтак агонія ре-
жиму Януковича триватиме до 
президентських перегонів.

Ключову роль у цьому віді-
грав дефективний закон про 
вибори, яким не було передба-
чено голосування в одноман-
датних округах у два тури, як це 
відбувається у більшості цивілі-
зованих країнах, де діє змішана 
система виборів. У результаті, 
здобувши 28 жовтня близько 
28% голосів (за даними екзит-
полу, що проводився на замов-
лення телеканалів «Інтер» та 
ICTV), висуванці від ПР одер-
жали мандати в більшості ма-
жоритарних округів. Цей факт 
наочно спростовує стереотип, 
ніби різниця між результатом 
за партійними списками та в 
одномандатних округах тієї чи 
іншої політичної сили пов’язана 
з відсутністю або наявністю в 
них авторитетних людей. Адже, 
коли «авторитетні люди», які 
мають підтримку 28% виборців, 
отримують більше половини 
усіх мандатів, це свідчить про 
те, що така система забезпечує 
безпрецедентне спотворення 
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електоральних настроїв та 
позбавляє абсолютну 

більшість громадян 
права мати своїх пред-
ставників у ВР. Врешті 
у низці округів для 
першості було достат-

ньо голосів 20–30% 
тих, хто взяв участь 
у голосуванні, або 
лише 10–15% усіх 
зареєстрованих 
виборців. 

Проте навіть 
цей результат у 

низці випадків 
став наслідком 
масштабних маніпу-
ляцій, пов’язаних із 
відверто абсурдною 
«нарізкою» округів 

під конкретно визна-
ченого провладного 

кандидата, підкупом, 
нерівними можливос-
тями в доступі до ви-
борця, тиском на конку-
рентів та іншими озна-
ками нечесної боротьби 
у передвиборчій кампа-

нії (див. Тиждень № 
38/2012) та під час волеви-

явлення і підрахунку голосів на 
дільницях (див. стор. 12). 
Було цілковито вихолощено 
зміст ідеї онлайн-спос те ре-

жен ня за перебігом голосу-
вання, адже поза ним зали-
шився підрахунок голосів на 
ДВК та в ОВК. А серія сканда-
лів у низці округів різних ре-

гіонів країни засвід-
чила, що саме ці про-

цеси і слід було 
к о н т р о л ю в а т и . 

Постійні уточнення і пере-
писування протоколів призвели 
до того, що за дві доби після за-
вершення голосування ЦВК не 
отримала навіть попередніх ре-
зультатів по країні. А з мокрими 
печатками надійшли прото-
коли лише з 2 із 225 окружних 
комісій.

АБО ВСЕ, АБО НІчОГО
Скориставшись контролем над 
більшістю членів ДВК та під-
тримкою адмінресурсу, про-
владні висуванці у низці округів 
вирішили перемогти за будь-яку 
ціну або зірвати вибори, керую-
чись правилом «якщо не мені, то 
нікому». Найпроблемнішими 
стали десять округів у Києві та 
прилеглих до нього районах об-
ласті (211, 214, 215, 216, 217, 223-й 

та 90, 91, 95, 97-й), а також що-
найменше вісім у регіонах: на 
Черкащині (194-й і 197-й), Ві-
нниччині (11-й), Житомирщині 
(67-й), Кіровоградщині (101-й), 
Миколаївщині (132-й), Херсон-
щині (182-й), Луганщині (104-й) 
тощо. Через загрозу поразки в 
них провладних кандидатів під-
рахунок голосів на тривалий час 
було в різний спосіб заблоко-
вано, представники опозиційних 
мажоритарників сигналізували 
про фальсифікацію результатів.

Зокрема, «Батьківщина» ін-
формувала, що після того, як 
стала очевидною перемога її 
кандидата у 197-му окрузі в 
Черкаській області, провлад-
ний самовисуванець Богдан 
Губський прибув до ОВК і спро-
вокував зупинку її роботи, щоб 
зірвати вибори. «У приміщенні 
зникло світло, трьох членів ко-
місії госпіталізовано, а ще се-
меро просто втекли з ОВК», – 
йшлося в повідомленні прес-
служби ВО «Батьківщина», від-
так наразі неможливо зібрати 

кворум. У 216-му окрузі, коли 
стала ймовірною перемога Ксе-
нії Ляпіної («Батьківщина»), го-
лова однієї з ДВК зникла з пе-
чаткою і протоколами. Так само 
гострим протистоянням та бло-
куванням роботи окружних ви-
борчих комісій супроводжува-
лися першість кандидатів від 
опозиції на Київщини та у сто-
лиці, зокрема над представни-
ками колишньої «молодої ко-
манди» київського мера Лео-
ніда Черновецького. 

Олег Тягнибок заявив, що 
«влада намагається вкрасти ко-
жен третій голос, відданий за 
«Свободу», та кожен третій 
округ, де переміг свободівець». 
Попередній результат партії, 
оприлюднений на сайті ЦВК, 
справді виявився значно ниж-
чим від даних екзит-полів і па-
ралельного підрахунку голосів, 
який здійснювали різні опози-
ційні партії. Тим часом у двох 
округах на Київщині та Хмель-
ниччині до Центрвиборчкому, 

за інформацією цієї політсили, 
було передано відомості, що су-
перечили паралельному підра-
хунку голосів партії на основі 
протоколів із мокрими печат-
ками із ДВК і забезпечували мі-
німальну перевагу (в кількасот 
голосів) провладним висуван-
цям. Аналогічна проблема ви-
никла у «Свободи» і в двох 
округах Києва. Наприклад, під 
час перевірки встановлено, що 
результати її висуванця Андрія 
Іллєнка, що балотувався у 215-
му окрузі, на одній із дільниць 
приписали його конкурентові 
секретарю Київради і власниці 
мережі «Епіцентр» Галині Ге-
резі, нібито «переплутавши». 

Якщо в столиці перемогу 
опозиційних висуванців у біль-
шості випадків вдалося обсто-
яти, то в багатьох областях, де за 
партійними списками перекон-
ливу перемогу здобула опози-
ція, таки було оголошено про 
першість провладних кандида-
тів, а там, де такої мети досягти 
не вдалося, підрахунок голосів 
факти чно заблокували. У низці 
випадків це спровокувало ради-
кальні дії з боку прихильників 
тих кандидатів, які вважали 
себе жертвою фальсифікацій. 
Наприклад, у Новій Каховці 
люди захопили ОВК № 184 з ви-
могою таки провести передба-
чений раніше перерахунок про-
токолів, за якими перемогу ні-
бито здобув регіонал Микола 
Дмитрук, а популярний серед 
місцевих жителів самовисува-
нець Іван Винник отримав лише 
на 100 голосів менше. Після 
цього голова комісії та кілька її 
членів спробували втекти, щоб 
заблокувати перерахунок.

Один із лідерів «Батьків-
щини» Микола Томенко повідо-
мив, що 29 жовтня голови ОДА 
(які за сумісництвом є голо-
вами обласних виборчих штабів 
ПР) дали вказівки представни-
кам обладміністрацій та очіль-
никам райадміністрацій чи-
нити тиск на членів дільничних 
та окружних комісій для заміни 
вже порахованих протоколів на 
нові з правильними цифрами. 
Свідченням цього став розви-
ток подій у 132-му окрузі на Ми-
колаївщині, де в приміщення 
ОВК увірвався «Беркут», після 
чого попередні результати під-
рахунку 100% голосів, які за-
фіксували першість Аркадія 
Корнацького («Батьківщина»), 

СКОРиСТАВШиСь 
КОНТРОЛЕМ НАД БІЛьШІСТЮ  
ДВК, ПРОВЛАДНІ ВиСУВАНЦІ 
НАМАГАЛиСя ПЕРЕМОГТи  
ЗА БУДь-яКУ ЦІНУ
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було змінено на протилежні – 
на користь Віталія Травянка 
(ПР). «Батьківщина» також зая-
вила про спробу застосувати 
аналогічну схему в окрузі № 
130 (також на Миколаївщині), 
де її мажоритарник Ігор Бри-
ченко переміг регіонала Фе-
лікса Ольшевського. Карди-
нально змінився результат у 14-
му окрузі на Вінниччині, де 
зранку 31 жовтня першість за 
результатом опрацювання 100% 
протоколів здобув висуванець 
«Батьківщини» Іван Мельни-
чук, а вже вдень – самовисува-
нець Віктор Жеребнюк. 

Ті провладні самовису-
ванці, які не змогли домогтися 
перегляду результатів виборів 
на свою користь в ОВК, вирі-
шили зробити ставку на «неза-
лежний» суд. Цим шляхом, зо-
крема, пішла Тетяна Засуха, 
дружина одіозного екс-
очільника Київщини часів 
Кучми, яка подала позов щодо 
визнання недійсним голосу-
вання на дільницях, де переміг 
кандидат від «Батьківщини» 
Віктор Романюк. 

САМІ СЕБЕ ЗВОЮВАЛи
Сенсацією цих виборів став не 
лише неочікувано високий ре-
зультат «Свободи» (котру зна-
чна частина громадян розгля-
дали як таку, що напевне не 
співпрацюватиме з владою), а й 
сигнал суспільства політикуму, 
аби той припинив його недооці-
нювати. Масштабні маніпуля-
ції, зокрема й публікація явно 
замовних соціологічних опиту-
вань авторитетними соціологіч-
ними службами, тиск адмінре-
сурсу викликали в значної час-
тини політиків та експертів сум-
ніви у здатності протидіяти та-
кому тиску. Опозицією було 
«списано» округи в Централь-
ній та Південній Україні. На них 
висунуто багато кандидатів, що 
не мали можливості й бажання 
перемагати. Проте результати 
голосування засвідчили відому 
істину, що шлях здолає той, хто 
йде. Це виявилося актуальним 
не лише для ВО «Свобода», що 
здобула у нових для неї регіонах 
голосів майже на порядок 
більше, аніж на попередніх ви-
борах, а й для низки опозицій-
них висуванців в округах, на які 
було вже «махнули рукою» 
(округи, де балотувалися Олесь 
Довгий, Галина Гарега та Віктор 

Пилипишин у Києві, мажори-
тарні округи на Вінниччині, 
Черкащині, Полтавщині, Сум-
щині, Кіровоградщині, Микола-
ївщині та Херсонщині). Досить 
високі результати голосування 
й за партійні списки опозицій-
них сил на Південному Сході 
(Дніпропетровщині, Херсон-
щині, Миколаївщині й навіть 
Харківщині та Одещині), де 
вони сукупно отримали не на-
багато менше від ПР. 

Водночас через помилки під 
час визначення висуванців, а 
також унаслідок пасивності 
останніх, відсутності системної 
роботи з виборцями опозиція 
втратила значну частину місць 
у парламенті, що дало підстави 
у деяких випадках говорити 
про брак бажання перемагати. 
Про це свідчить той факт, що в 
кандидатів від об’єднаних, 
«Свободи» та політсили Кличка 
рейтинг у низці округів у Цен-
трі та на Півдні виявився зна-
чно нижчим від партійного. 
Особливо показовими тут стали 
«фаворити» УДАРу, на користь 
яких останній пропонував 
«Батьківщині» зняти своїх ви-
суванців у Києві та області, а та-
кож на Черкащині. А в підсумку 
саме ударівці зазнали поразки. 

Негативні наслідки мала й 
відсутність домовленостей про 
зняття менш рейтингових кан-
дидатів від основних опозицій-
них сил на користь одне одного в 
тих округах, де була реальна за-
гроза перемоги провладного ви-
суванця. Якби «Батьківщина», 
УДАР і «Свобода» домовилися, 
то шанси на здобуття кількох де-
сятків додаткових округів у них 
суттєво зросли б. Зокрема, так 
можна було вчинити в усіх 
південно-східних регіонах. Ана-
ліз оприлюднених попередніх 
даних ЦВК свідчить, що впев-
нено перемогти опозиційні вису-
ванці в такому разі могли б при-
наймні у 182-му та 184-му окру-
гах Херсонщини, 132-му Мико-
лаївщини, 82-му Запорізької об-
ласті. У Центрі України вчасне 
зняття менш рейтингового ма-
жоритарника могло б забезпе-
чити перемогу в 66-му окрузі 
Житомирщини, 96-му Київ-
щини, 100-му й 102-му Кірово-
градщини та 199-му Черкащини. 

Саме через відсутність пого-
дженого кандидата опозиційні 
сили практично цілковито 
втратили Хмельниччину, хоча 

за його наявності здобули б пе-
ремогу фактично в усіх округах, 
де пройшли самовисуванці (у 
188, 190 та 191-му). Так само 
єдиний мажоритарник від усіх 
трьох основних опозиційних 
сил виборов би першість у 20-
му та 21-му округах на Волині, 
155-му на Рівненщині та 87-му 
на Івано-Франківщині. 

Загалом ідеться про щонай-
менше 16 округів, де разом кан-
дидати від трьох прохідних опо-
зиційних сил, що пройшли до 
парламенту, сукупно набрали 
значно більше голосів, аніж 
провладні, які, за попередніми 
даними ЦВК, перемогли у від-
повідних округах.

Тим часом складається вра-
ження, що після парламент-
ських виборів опозиційні партії 
дедалі активніше втягуються в 
протистояння між собою, яке 
окреслилося після зриву домов-
леностей про взаємне узго-
дження кандидатів у мажори-
тарних округах. Цього разу 
яблуком розбрату став ірпін-
ський округ № 95, де після 
оприлюднення екзит-полу, як 

стало зрозуміло, що провлад-
ний самовисуванець Петро 
Мельник не здобуде перемоги, 
розпочалася боротьба між кан-
дидатами від «Батьківщини» та 
УДАРу, які, за даними екзит-
полів, отримали перше-друге 
місця. «Батьківщина» звинува-
тила УДАР у підігріванні Мель-
никові, а той, своєю чергою, від-
повів, що такої загрози більше 
немає, а відтак потрібно встано-
вити, хто з двох опозиціонерів 
насправді переміг. Зважаючи 
на останні повідомлення, про-
владні висуванці вирішили ви-
користати ірпінський преце-
дент у власних інтересах, пара-
лельно підігрівши протисто-
яння між опозиційними си-
лами. Так, в УДАРі повідомили 
про виявлену провокацію у 223-
му окрузі, де змагаються само-
висуванець Віктор Пилипишин 
і кандидат від «Свободи» Юрій 
Левченко. 31 жовтня двоє моло-
диків із посвідченнями нібито 
партійної газети УДАРу при-

НЕГАТиВНІ НАСЛІДКи ДЛя 
ОПОЗиЦІї МАЛА ВІДСУТНІСТь  
ДОМОВЛЕНОСТЕй щОДО 
ПРОХІДНиХ КАНДиДАТІВ 
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йшли до окружної виборчої ко-
місії і почали провокувати 
представників «Свободи» на 
конфлікт. Коли в них стали ви-
магати документи і телефону-
вати керівництву політсили 
Кличка, вони швидко зникли. 

УМОВНА ПЕРЕМОГА/
ПОРАЗКА 
Попри все, ПР не змогла здо-
бути більше мандатів, аніж має 
у нинішньому парламенті, на-
віть незважаючи на застосу-
вання мажоритарної системи, і 
матиме 186–187 мандатів. Ком-
пенсуватимуть недобір, воче-
видь, за рахунок псевдонеза-
лежних самовисуванців і тушок 
з опозиційних сил, однак є 
принципова відмінність від 
2010 року – це усвідомлення 
того факту, що режим Януко-
вича агонізує. Тому результати 
поточних виборів будуть три-
кольоровими і парламент скла-
датиметься з провладних депу-
татів, опозиційних і представ-
ників «болота». Останні керу-
ватимуться особистими та біз-
несовими інтересами й ін-
стинктом самозбереження, 
який і визначатиме їхню орієн-
тацію. Серед самовисуванців, 
які пройшли до парламенту, є 
прошарок тих, які можуть 
спробувати в нинішніх умовах 
грати власну гру й виявляти 
непоступливість під тиском 
партії влади. За певних обста-
вин вони можуть дистанціюва-
тися від провладної більшості. 
Традиційно такий сценарій 
вважають найімовірнішим – 
ближче до президентських ви-
борів 2015 року, як це вже було 
2004-го. Проте насправді цей 
процес буде пов’язаний не з да-
тою, а із ситуацією, коли маят-
ник хитнеться в протилежний 
бік від нинішнього центру 
ухвалення рішень у країні. 

Тому, попри очевидне спо-
творення волевиявлення біль-
шості українців, шанси опози-
ції залежатимуть від здатності 
об’єднати зусилля у захисті ре-
зультатів виборів та в майбут-
ньому парламенті, уникнути 
вій ни на взаємознищення 
подіб но до тієї, що була між 
Тимошенко, Ющенком та Яце-
нюком під час попередньої пре-
зидентської кампанії. Адже 
очевидно, що президентські пе-
регони фактично вже старту-
вали. 

«Батьківщина» 

УДАР

«Свобода»

103

40

37

61

34

25

42

6

12

Опозиція + 
самовисуванці 
та депутати з 
інших партій

180 
120 60

+     5 = 185

Самовисуванці 
та депутати з 
інших партій

ПР

КПУ

187

32

51

219 

73

32

105

114

114

ПР та КПУ + 
самовисуванці 
та депутати з 
інших партій

+     46 = 265

Кількість мандатів
за пропорційною 
системою

Кількість мандатів
за мажоритарною 
системою

Кількість мандатів самовисуванців 
та депутатів з і нших партій

«Батьківщина» 

УДАР

«Свобода»

122

68

50

240 Опозиція

ПР

КПУ

146

64

210Влада 

Склад нового парламенту, якби він формувався за пропорційною системою 
(з урахуванням результатів голосування за партійними списками)

Склад нового парламенту за результатами голосування 28 жовтня за 
змішаною системою (пропорційна і мажоритарна) 

ВТРАЧЕНА ПЕРЕМОГА.
Проголосувавши рік тому за змішану систему виборів, опозиція, яка має значно 
більшу підтримку в суспільстві від влади, фактично запрограмувала свою поразку  

Провладні
депутати

Опозиція

185
265

Провладні
депутати

210

Опозиція

240

Підрахунки Тижня
за результатами

опрацьованих ЦВК 99,33% протоколів
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Операція 
«Фальсифікації-2012»
Факти, які можуть свідчити про спотворення результатів  
на парламентських виборах

1. Найефективнішою техноло-
гією влади у спотворенні во-

левиявлення на парламент-
ських перегонах є запрова-
дження змішаної системи. В 16 
областях, де переконливу пере-
могу за партійними списками 
(від 60% до 94% голосів) здобули 
три опозиційні сили, у 57 зі 119 
мажоритарних округів попе-
реду опинилися кандидати від 
Партії регіонів та провладні 
«самовисуванці» (див. стор 
14). Загалом за рахунок одно-
мандатних округів ПР дістала 
115 місць у парламенті, плюс 
щонайменше 40 так званих 
депутатів-самовисуванців, які 
ймовірно ввійдуть у провладну 
більшість, тоді як за партійним 
списком лише 73. Якби вибори 
відбулися за пропорційною сис-
темою, то сьогодні, з огляду на 
результати голосування за спис-
ками, опозиційні сили мали б 
понад 50% місць у парламенті, а 
ПР, навіть разом із комуністами, 
– менш ніж 45%.

2. Масовий підкуп виборців із 
боку мажоритарників (у 

різний спосіб) аж до видачі під 
підпис 200, 300 грн за один го-
лос. Такі факти зафіксовані спо-
стерігачами, ЗМІ та активістами 
партій майже в усіх регіонах. 
Одним із наслідків застосу-
вання цієї технології можна вва-
жати невідповідність під-
тримки за партіями й за мажо-
ритарними округами. Напри-
клад, у Вінницькій області в усіх 
округах за партійним списком із 
переконливим результатом пе-
ремогла «Батьківщина», водно-
час із восьми ОВО області пред-
ставники об’єднаної опозиції 
пройшли лише у трьох.

3. Залякування виборців, на-
самперед бюджетників. 

Мало місце в усіх областях, осо-
бливо аграрних. Для посилення 
психологічного ефекту пред-

ставники влади збирали ксеро-
копії паспортів бюджетників, 
підписи про підтримку Партії 
регіонів, погрожували звільнен-
ням із роботи, якщо проголосу-
ють за опозицію чи її кандидата 
(багатьох попереджали, що їх-
ній «вибір» відстежать за допо-
могою відеокамер на дільни-
цях). Факти, коли медиків, осві-
тян, працівників ЖЕКів приму-
шували скріпити підписом свою 
підтримку Партії регіонів, вияв-
лені в усіх областях включно з 
галицькими та в Києві. Зафіксо-
вано випадки голосування сту-
дентів під наглядом кураторів 
(комендантів гуртожитків тощо), 
зокрема в Харкові.
За інформацією джерел у ПР, і 
підкуп, і залякування були 
складовою «спущеного» її міс-
цевим організаціям плану фор-
мування реєстру виборців – тих, 
хто проголосує за партію влади, 
«по області й району».

4. Велика кількість людей в 
окремих округах (до 10% ви-

борців), які виявили бажання го-
лосувати вдома (зокрема, через 
хворобу). В Харківській області, 
наприклад, кількість тих, хто 
проголосував, не йдучи на діль-
ниці, зросла в півтора раза проти 
місцевих виборів 2010-го. Крім 
того, на деяких мажоритарних 
округах спостерігачі зафіксу-
вали чимало тих, хто голосував 
удома без документів на підтвер-
дження такої потреби (довідки 
про хворобу тощо). Зокрема, на 
одній із дільниць Черкащини 
виявили, що половина таких осіб 
не мала відповідних паперів.

5. На багатьох дільницях усі 
члени прямо чи опосеред-

ковано були представниками 
ПР (зокрема, таку інформацію 
дістала в Севастополі партія 
УДАР, зателефонувавши до 
представників декотрих ДВК).

6. Застосування штампів «ви-
був» щодо партії «Свобода» 

й кількох мажоритарників від 
опозиції в частині регіонів кра-
їни.

7. Зняті на відео випадки вки-
дання бюлетенів пачками, 

особливо на Донеччині та в 
окрузі регіонала Петра Мель-
ника в Ірпені.

8. Зафіксовані випадки ви-
дачі лише одного бюлетеня 

(без мажоритарного).

9. Технологія «Карусель» 
(вки дання бюлетеня, нада-

ного фальсифікаторами, й вине-
сення та передача їм чистого; 
фотографування бланка з по-
значкою як доказ «волевияв-
лення» за означеного ними кан-
дидата чи партію) була зафіксо-
вана спостерігачами в Одеській, 
Запорізькій областях, Ужгороді 
та інших місцевостях.

10. Масове підвезення ви-
борців. Дана технологія 

формально не є антизаконною, 
якщо водночас не відбувається 
агітація за партію чи канди-
дата. Але зазвичай такі масові 
послуги виборцям, зафіксовані 
в Закарпатській, Донецькій та 
інших областях, надавали 
особи, які співпрацювали з пев-
ними партійними штабами.

11. Технологія «синій светр», 
коли в комісіях були чітко 

позначені члени, до послуг яких 
спостерігався підвищений ін-
терес із боку виборців порівняно 
з іншими представниками ДВК. 
Її було зафіксовано в кількох об-
ластях: зокрема, представники 
УДАРу зіткнулися з нею в Орі-
хівському районі Запорізької 
області, де спостерігачі від опо-
зиції кілька годин відбивали 
«атаку» десятка незнайомців, 
які не були включені до списку 
виборців на дільниці, але нама-
гались отримати бюлетені й 
проголосувати на ній.

Наведені факти – 
результат роботи 
спостерігачів, які 
працювали на ви-

борах на прохання 
Тижня, а також 

аналізу інформації 
про зафіксовані 
порушення, яку 

наше видання діс-
тало від міжнарод-
них спостерігачів 
та учасників пар-

ламентських пере-
гонів
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МОЛОДиКи «СПОРТиВНОї 
ЗОВНІШНОСТІ»  
ЗАБЛОКУВАЛи РОБОТУ  
ОКРУжКОМІВ СТОЛиЦІ,  
ДЕ ПЕРЕМОГУ ЗДОБУВАЛи 
ОПОЗиЦІОНЕРи

12. Використання ручок зі зни-
каючим чорнилом. Це по-

рушення було помічено і припи-
нено на низці дільниць, зокрема 
в Одесі, Івано-Франківській об-
ласті та інших місцевостях.

13. Затягування з оприлюд-
ненням явки в більшості 

округів АРК, а також у низці 
інших, насамперед південно-
східних регіонів.

14. Значно вища, аніж у се-
редньому по країні, явка в 

Донецькій області. На дільницях 
у Горлівці навіть 100%. Попри те, 
що попередні опитування фіксу-
вали там куди нижчу готовність 
прийти на вибори, ніж у серед-
ньому по країні.

15. Дивні результати голосу-
вання на спеціальних діль-

ницях. Традиційно влада доби-
рала голоси за рахунок тиску на 
пацієнтів лікарень або на в’язнів 
виправних установ. Характерний 
приклад – Бердичівська ви-
правна колонія управління Дер-
жавної пенітенціарної служби 
України в Житомирській області 
(№ 70) у 63-му виборчому окрузі. 
Тут в’язні дали за Партію регіонів 
237 голосів, а за «Батьківщину» – 
лише 163. Це абсолютно аномаль-
ний результат для цілого округу, 
де загалом 43,77% виборців під-
тримали «Батьківщину», 16,27% 
– ПР. Також зафіксовано чимало 
випадків, коли до колоній, де від-

бувалося голосування, не допус-
кали спостерігачів. Тоді як на 
спецдільницях було відсутнє віде-
оспостереження. Тут Партія регі-
онів здобула непропорційно (від-
повідно до загальних результатів 
виборів) багато голосів. Причому 
на низці дільниць за неї віддали 
до 98%. Крім того, представники 
опозиційних сил також зафіксу-
вали факти повного спустіння 
стаціонарів низки лікарень після 
голосування та випадки достро-
кової виписки хворих, які відмов-
лялися повідомити, за кого мають 
намір голосувати.

16. Блокування роботи комі-
сій. Зафіксовано випадки, 

коли члени ДВК втікали зі 
скриньками, якщо не вдавалося 
провести фальсифікацію під час 
голосування в помешканнях. 
Зокрема, такі факти мали місце 
в Голосіївському районі Києва. 
Відмова голів ДВК від влади 
підписувати протокол іншим 
членам комісії на тих дільни-
цях, де перемогли опозиційні 
партії чи кандидати. «Зник-
нення» голів ДВК та ОВК з комі-
сій, аби не ставити підпису на 
протоколах там, де вони давали 
дуже несприятливий результат 
для партії влади або її висуван-
ців. Відмова ОВК під різними 
надуманими приводами при-
ймати бюлетені з дільниць, де 
провладний кандидат зазнав 
поразки. Довготривала штучно 
створювана черга під час при-
йому бюлетенів у ОВК з метою 
виснажити й позбавити пиль-

ності членів ДВК, які привезли 
бюлетені з дільниць, де заздале-
гідь була зрозумілою поразка 
представників влади.

17. Окупація (з метою блоку-
вання роботи) ДВК та ОВК 

молодиками «спортивної зо-
внішності». Зокрема, в разі фік-
сації грубих порушень там або 
очевидної переваги опозицій-
них кандидатів на дільниці чи в 
окрузі. У такий спосіб було за-
блоковано роботу більшості 
окружкомів столиці та Київ-

ської області, де перемогу здобу-
вали опозиціонери.

18. «Непублічний» підраху-
нок голосів. Підрахунок го-

лосів за партіями й кандидатами 
складається з двох основних ста-
дій: розкласти бюлетені стосами 
напроти табличок із назвами по-
літсил та прізвищами висуванців, 
а потім власне підрахувати. Так 
от, найпоширенішим грубим по-
рушенням і найлегшою техноло-
гією фальсифікації було меха-
нічне сортування, без демонстра-
ції реального волевиявлення гро-
мадян. Хоча за законом «при 
розкладанні виборчих бюлетенів 
визначений член ДВК показує 
кожний виборчий бюлетень усім 
членам виборчої комісії, виголо-
шуючи результат волевиявлення 
виборця». Як свідчить «Опора», 
активісти організації зафіксу-
вали, що на 11% дільниць цей 
процес відбувався без демонстру-
вання змісту бюлетенів. З ураху-
ванням інформації від інших спо-
стерігачів, таких дільниць в Укра-
їні було близько 40%.

19. Затягування з підрахун-
ком голосів у ОВК, де пере-

магав опозиційний кандидат 
(зокрема, в округах, де балотува-
лися ректор Податкової академії 
Петро Мельник, бізнесмен-
тушка Богдан Губський, пред-
ставники «молодої команди» 
Черновецького та ін.).

20. Велика кількість округів, 
де висуванці від Партії 

регіонів здобули перемогу в 
останній момент (після підра-
хунку останніх 2–4% бюлетенів), 
випередивши опозиційного кан-
дидата на пару сотень голосів.

21. У низці округів до елек-
тронної системи «Ви-

бори» вносили «фантомні» ре-
зультати голосування. Зокрема, 
цей факт визнала заступник го-
лови Центральної виборчої ко-
місії Жанна Усенко-Чорна: «Є 
цілий перелік округів, у яких 
мають місце розбіжності між 
введенням в інформаційно-
аналітичну систему «Вибори» і 
протоколами з мокрими печат-
ками та підписами членів ви-
борчих комісій. Таких округів 
по Україні досить багато».

22. Відмови багатьох ДВК 
реєструвати, а ОВК при-

ймати скарги про різні пору-
шення. Інформація про це впро-
довж голосування та підра-
хунку бюлетенів надходила з 
різних регіонів. 
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АРК

Вінницька

Лев Миримський (партія «Союз»)

Петро Порошенко

Віктор Жеребнюк 

Оксана Калетник 

Григорій Заболотний

 

Партія регіонів

Партія регіонів 

(проте за певних обставин може 

долучитися (перейти) до опозиц�  – 

«Батьківщини» або УДАРу)

Партія регіонів

Партія регіонів 

Людина Порошенка. 

Партія регіонів (проте за певних 

обставин може долучитися 

(перейти) до опозиц�  – 

«Батьківщини» або УДАРу). Як 

кандидата  у депутати на виборах 

його підтримав УДАР

Регіон Обраний депутат Співпрацюватеме 

Сумська

АР Крим

Севастополь

Луганська

Чернівецька

Київська

Львівська

ЖитомирськаРівненська

Терно-
пільська

Донецька

Полтавська

Одеська

Кіровоградська Дніпро-
петровська

Миколаївська

Черкаська

Запорізька

Херсонська

Харківська

Вінницька

Чернігівська

Волинська

Івано-
Франківська

Закарпатська

Хмельницька

10

8

9

7
7

5

4

4

1

1

1

1
5 5

12

5

5

1

3 3

9

5

2

7

5

7

17

21

14

13

11

6

11

Кількість округів, де перемогли опозиційні парт�

Кількість округів, де перемогли провладні парт� (ПР, КПУ)

Кількість округів, де перемогли мажоритарники 
від опозиц� (включно із самовисуванцями,
ідентифікованими як опозиційні)

Кількість округів, де перемогли мажоритарники 
від провладних партій та провладні самовисуванці 

ЕФЕКТ МАЖОРА
Опозиційні сили здобули переконливу перемогу (від 55% до 90% 
голосів) у 16 областях (із 24) та місті Києві. Однак за рахунок 
мажоритарної складової зі 119 округів у цих регіонах в 57 першість 
отримали кандидати від Парт� регіонів та провладні самовисуванці 

Тиждень спрогнозував фракційні орієнтац� переможців-мажоритарників від партій, що не потрапили до Верховної Ради, та 
переможців-самовисуванців. Більшість із них є представниками бізнесу і майже всі вони, за нашим прогнозом, у новому парламенті 
голосуватимуть в унісон із Партією регіонів. Загалом із 51 «незалежних» щонайменше 46 виявлять себе як провладні.  

Усього в Україні

111 114
65

160

ЗАЛЕЖНІ «НЕЗАЛЕЖНІ»

Волинська

Дніпропетровська

Житомирська

Закарпатська

Запорізька 

Івано-Франківська 

Київська

Луганська 

Львівська 

Одеська

Полтавська

 

Сумська

Херсонська 

Хмельницька

Черкаська

Чернігівська

Київ

Сергій Мартиняк 

Степан Івахів 

Ігор Палиця 

Ігор Єремеєв

Яків Безбах 

Анжеліка Лабунська 

Володимир Литвин 

Віктор Развадовський 

Віктор Балога («Єдиний центр»)

Павло Балога («Єдиний центр»)

Василь Петьовка («Єдиний центр»)

Олександр Пономарьов 

Юрій Дерев’янко 

Олександр Доній 

Віталій Чудновський 

Сергій Міщенко 

Володимир Струк 

Ярослав Дубневич 

Ігор Марков 

Сергій Гриневецький (Народна партія)

Давид Жванія 

Антон Кіссе 

Юрій Шаповалов 

Олег Кулініч 

Володимир Пилипенко

 

Костянтин Жеваго 

Олександр Волков

 

Ігор Молоток 

Федір Негой 

Сергій Лабазюк

Сергій Буряк 

Віктор Бондар

 

Олександр Герега 

Володимир Мельниченко

Володимир Зубик 

Богдан Губський*

Віктор Тимошенко 

Валентин Ничипоренко

Владислав Атрошенко 

Ігор Рибаков 

Олег Ляшко (Радикальна партія 

Олега Ляшка)

Іван Куровський 

Микола Рудьковський 

Віктор Пилипишин* 

Невідомо 

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів (проте 

за певних обставин

може перейти до 

опозиц�)

Партія регіонів (проте

 за певних обставин 

може перейти до опозиц�)

Партія регіонів (проте

за певних обставин

може перейти до опозиц�)

Партія регіонів

Партія регіонів

УДАР

Партія регіонів

«Батьківщина» або УДАР

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Невідомо (найімовірніше, 

Партія регіонів)

Невідомо

Попри передвиборчу 

лояльність до «Батьківщини»,

найімовірніше, примкне до 

Парт� регіонів 

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Невідомо (найімовірніше, 

Партія регіонів)

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Невідомо (ймовірно, УДАР)

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Регіон Обраний депутат Співпрацюватеме

*На час написання матеріалу перемога була неочевидною. Аналіз зроблено на підставі опрацьованих 98,32% протоколівПідрахунки Тижня за результатами опрацьованих ЦВК 99,33% протоколів
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від провладних партій та провладні самовисуванці 

ЕФЕКТ МАЖОРА
Опозиційні сили здобули переконливу перемогу (від 55% до 90% 
голосів) у 16 областях (із 24) та місті Києві. Однак за рахунок 
мажоритарної складової зі 119 округів у цих регіонах в 57 першість 
отримали кандидати від Парт� регіонів та провладні самовисуванці 

Тиждень спрогнозував фракційні орієнтац� переможців-мажоритарників від партій, що не потрапили до Верховної Ради, та 
переможців-самовисуванців. Більшість із них є представниками бізнесу і майже всі вони, за нашим прогнозом, у новому парламенті 
голосуватимуть в унісон із Партією регіонів. Загалом із 51 «незалежних» щонайменше 46 виявлять себе як провладні.  
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Анжеліка Лабунська 

Володимир Литвин 

Віктор Развадовський 

Віктор Балога («Єдиний центр»)

Павло Балога («Єдиний центр»)

Василь Петьовка («Єдиний центр»)

Олександр Пономарьов 

Юрій Дерев’янко 

Олександр Доній 

Віталій Чудновський 

Сергій Міщенко 

Володимир Струк 

Ярослав Дубневич 

Ігор Марков 

Сергій Гриневецький (Народна партія)

Давид Жванія 

Антон Кіссе 

Юрій Шаповалов 

Олег Кулініч 

Володимир Пилипенко

 

Костянтин Жеваго 

Олександр Волков

 

Ігор Молоток 

Федір Негой 

Сергій Лабазюк

Сергій Буряк 

Віктор Бондар

 

Олександр Герега 

Володимир Мельниченко

Володимир Зубик 

Богдан Губський*

Віктор Тимошенко 

Валентин Ничипоренко

Владислав Атрошенко 

Ігор Рибаков 

Олег Ляшко (Радикальна партія 

Олега Ляшка)

Іван Куровський 

Микола Рудьковський 

Віктор Пилипишин* 

Невідомо 

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів (проте 

за певних обставин

може перейти до 

опозиц�)

Партія регіонів (проте

 за певних обставин 

може перейти до опозиц�)

Партія регіонів (проте

за певних обставин

може перейти до опозиц�)

Партія регіонів

Партія регіонів

УДАР

Партія регіонів

«Батьківщина» або УДАР

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Невідомо (найімовірніше, 

Партія регіонів)

Невідомо

Попри передвиборчу 

лояльність до «Батьківщини»,

найімовірніше, примкне до 

Парт� регіонів 

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Невідомо (найімовірніше, 

Партія регіонів)

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Невідомо (ймовірно, УДАР)

Партія регіонів

Партія регіонів

Партія регіонів

Регіон Обраний депутат Співпрацюватеме

*На час написання матеріалу перемога була неочевидною. Аналіз зроблено на підставі опрацьованих 98,32% протоколівПідрахунки Тижня за результатами опрацьованих ЦВК 99,33% протоколів
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Дейм Одрі 
Ґловер 
Про відсутність рівного 
ігрового поля  
на українських виборах

П
ерші оцінки виборів в Україні, зро-
блені місією спостерігачів ОБСЄ, 
Ради Європи, Офісу демократич-
них інституцій і прав людини ОБСЄ 

та делегації ЄС, є доволі негативними. 
Хоча, на думку спостерігачів, сам день во-
левиявлення був добре організованим і 
відповідав установленим правилам, най-
більші проблеми постали під час підрахун-
ків голосів, які тривають уже четверту ніч.
Щоб визначити, чи були вибори чесними та 
відкритими, варто оцінювати не лише сам 
день голосування, а й весь виборчий про-
цес. Завдяки нашим спостерігачам, які при-
їхали в країну на тривалий час (довготермі-
нові спостерігачі), та з допомогою україн-
ських спостерігачів вдалося зафіксувати чи-
мало порушень, більшість із яких сталися в 

день після самого волевиявлення грома-
дян (що мало наслідком жорсткі оцінки на-
ступного після виборів дня). І попри те що 
проблеми не є новими, це все ж таки крок 
назад у демократичних процесах. Якою 
була парламентська кампанія в Україні?
По-перше, на виборців чинився тиск. По-
грожували позбавленням робочих місць 
не лише в державних установах, а й на 
приватних підприємствах. По-друге, 
електорат масово підкуповували. Мажо-
ритарники змагалися за кожен голос. 
Крім того, мали місце каруселі, в яких 
одні й ті самі люди могли голосувати 
кілька разів. І варто з’ясувати, як ці мані-
пуляції вплинули на підсумки виборів, 
але наявність таких явищ дає підстави 
для жорсткої оцінки.

М
ісія спостерігачів від 
Офісу ОБСЄ з демо-
кратичних інститу-
цій і прав людини 

була однією із ключових на 
цьогорічних виборах до Верхо-
вної Ради поряд із делегаціями 
представників парламент-
ських асамблей ОБСЄ, Ради Єв-
ропи, НАТО та членів Європей-
ського парламенту. Глибокий 
аналіз електорального процесу 
та чітка методологія помітно 
вирізняють її роботу з-поміж 
інших. Про те, що вдалося по-
мітити спостерігачам цієї місії 
на українських парламент-
ських перегонах, Тиждень 
спілкувався з її очільницею 
Дейм Одрі Ґловер.

У. Т.: Ваша місія відстежує 
електоральний процес в Укра-
їні від початку вересня. як змі-
нилася ситуація, порівняно з 
2007 роком, коли ви були тут 

під час минулої парламентської 
кампанії?

– Представники Офісу ОБСЄ 
з демократичних інституцій і 
прав людини перебувають в 
Україні від 10 вересня. До основ-
ної команди входять 20 осіб, зо-
крема аналітики з питань ви-
борчого процесу, політологи, 
юристи, медіа-експерти й ко-
манда помічників. Невдовзі 
після приїзду до України до нас 
приєдналися 90 довгострокових 
спостерігачів, яких було розпо-
ділено по її території, а на день  

виборів – іще 600 короткостро-
кових.

За попередніми висновками 
місії, ці вибори характеризува-
лися відсутністю рівних умов 
для проведення кампаній різних 
політсил та кандидатів, здебіль-
шого внаслідок використання 
адмінресурсу, непрозорості елек-
торального процесу та джерел 
фінансування партій, а також 
нерівномірного висвітлення у 
ЗМІ. Відсутність адекватної від-
повіді влади на різні порушення 
в ході виборів призвела до ство-
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За нашими спостереженнями, чинне ви-
борне законодавство не підходить Україні. 
Спокуса корупції є надто великою для ма-
жоритарників. Відповідно представники 
опозиції не мали жодних шансів отримати 
перевагу на значній кількості округів. Опо-
зиційних кандидатів знімали з «технічних» 
причин. Скарги ж під час передвиборних 
перегонів рідко коли розглядалися. Партія 
регіонів, як і її «технічні партії», застосову-
вали адміністративні важелі, щоб перетяг-
нути виборців до себе. Історій про додат-
кові кошти на розвиток шкіл, лікарень і ди-
тячих майданчиків безліч. 
Підтверджено нерівні шанси для мажори-
тарників. Крім того, доступ до ЗМІ, осо-
бливо до провідних телеканалів, в опози-
ції був доволі обмеженим або ж нечесним. 
Державні канали більше й у кращих тонах 
подавали інформацію про правлячу пар-
тію. Нерівномірно на користь уряду було 
розподілено також посади голів виборчих 
дільниць, що могло полегшити маніпуляції 

під час перерахунку голосів та заповнення 
протоколів. Внаслідок численних скарг 
про порушення під час підбиття підсумків 
виборів і за повнен ня протоколів, потрібно 
було проводити перерахунок.
Поганою ознакою є, коли один із головних 
опозиційних політиків, такий як Юрій Лу-
ценко, зустрічається зі спостерігачами у 
в’язниці. Візит Вальбурґи Габсбурґ Дуґлас із 
ОБСЄ відкриває приховані боки того, що 
було покладено в основу цих виборів. Юлія 
Тимошенко і Юрій Луценко в тюрмі, позаяк 
так хоче українська влада. Вибіркове пра-
восуддя відзначене також у звіті місії Пета 
Кокса й Александра Квасневського. Обидва 
дають чітко зрозуміти, що в умовах демо-
кратії саме громадяни, а не прокурори в 
залах суду, вирішують легітимність того чи 
іншого уряду на виборах. Політично вмоти-
воване правосуддя не може поєднуватися 
із вільними виборами. 
Не застосовуючи інституційної влади, прав-
лячій партії не вдалося б отримати біль-

шості. На мою думку, важливим є те, що, 
попри стереотипи, більшість громадян під-
тримують опозицію. І що ця більшість хоче 
бути представлена політиками, які піклу-
ються не лише про себе, а й про країну.
Андреас Ґросс із Ради Європи сказав, що «де-
мократичні вибори є дещо більшим за кон-
куре нцію, в якій беруть участь олігархи» та, 
що «громадяни є джерелом демократії». Ве-
ликим досягненням були б результати, які не 
змінювалися за рахунок перебіжчиків до 
провладної більшості Партії регіонів. 
Згідно зі стандартами ОБСЄ ці вибори не були 
відкритими та чесними. ЄС має це визнати і 
водночас активізувати свої зусилля у напрямі 
демократизації України. Наша критика офіцій-
ного Києва має сприйматися як зобов’язання. 
Супе речки ж щодо укладання Угоди про асоці-
ацію не повинні переноситися на другий план, 
особливо коли Україна потребує хороших візо-
вих угод із ЄС. Ми нарешті маємо надати гро-
мадянам найбільшої країни – сусіда ЄС можли-
вість вільного пересування.

рення навколо них атмосфери 
безкарності. Деякі аспекти пе-
редвиборного періоду засвід-
чили крок назад, порівняно з по-
передніми парламентськими пе-
регонами. День голосування 
пройшов загалом спокійно й 
мирно. І воно саме, як і підраху-
нок були оцінені позитивно, тоді 
як обробка даних – негативно, 
вона є непрозорою. Ми продо-
вжуємо моніторинг процесу.

У. Т.: які основні технології ма-
ніпуляцій було застосовано під 
час цієї кампанії?

– Нова змішана виборча сис-
тема, коли половину парламен-
таріїв обирають за пропорцій-
ною моделлю, а другу – за одно-
мандатними округами, змінила 
динаміку виборів. На конкурен-
цію під час кампанії негативно 
вплинули випадки застосування 
фізичного насилля, заляку-
вання, підкупу виборців і пере-
шкоджання донесенню інфор-
мації кандидатів до громадян. 
Довгострокові спостерігачі помі-

тили або зафіксували численні 
порушення. Найбільше занепо-
коєння викликають факти засто-
сування адміністративного ре-
сурсу, через які розмивається 
межа між державою і партією 
влади, всупереч зобов’язанням 
України перед ОБСЄ.

У. Т.: На якій стадії виборчого 
процесу ваша місія виявила 
факти фальсифікації? якими 
вони були?

– Спостереження місії ОБСЄ 
за виборами – це тривалий про-
цес. Вона приділяє увагу всьому 
електоральному циклові. Наші 
довгострокові спостерігачі сте-
жать, перевіряють і з’ясовують 
різні моменти впродовж усього 
процесу. Помітивши щось, ми 
відображаємо його в проміж-
ному звіті, який уже випускали 
двічі за час роботи місії. Крім 
того, наступного дня після ви-
борів опублікували попередні 
висновки. Остаточний звіт 
оприлюднимо місяців через 
два. За той період опишемо свої 
спостереження щодо всього ви-
борчого циклу й дамо рекомен-
дації із приводу вдосконалення 
електоральних законодавства і 
практик.

У. Т.: Відразу після голосування 
українські можновладці нама-
галися вкотре переконати сус-
пільство та міжнародні кола, 
що вибори пройшли чесно й 
відкрито. Наскільки відрізня-
ються оцінки вашої місії?

БІОГРАФІчНА НОТА 
Дейм Одрі Ґловер – британська 
правозахисниця . 
У 1994–1997 роках – керівник Офісу 
ОБСЄ з демократичних інституцій і 
прав людини; від 1998-го до 2003-
го очолювала делегацію Великої 
Британії у Раді ООН із прав людини. 
Керувала місіями спостерігачів 
Офісу ОБСЄ на виборах у Грузії та 
Азербайджані (2010), 
Албанії (2009), Італії та США 
(2008), а також в Україні (2007).
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ПОПЕРЕДНя РЕАКЦІя МІжНАРОДНОї СПІЛьНОТи НА 
ВиБОРи-2012 В УКРАїНІ

У спільній заяві канадського міністра закордонних 
справ Джона Берда й міністра міжнародної співп-
раці Джуліана Фантіно зазначено: вони «розчаро-
вані тим, що нинішні вибори до парламенту, як вида-
ється, не відповідають тому рівню розвитку демокра-
тії, який раніше був досягнутий в Україні. Порушення, 
помічені під час передвиборної кампанії, створили 
нерівні умови, які могли вплинути на вільне волеви-
явлення громадян».

Представник Держдепартаменту США Марк Тоунер: 
«Уряд Сполучених Штатів стурбований, що парла-
ментські вибори в Україні, що відбулися 28 жовтня, 
стали «кроком назад» у розвитку демократії в країні. 
Хоча сам день голосування пройшов загалом спо-
кійно, за виборами спостерігала велика кількість 
українських та міжнародних спостерігачів, але ми 
стурбовані повідомленнями про фальсифікації під 
час підрахунку голосів». 

Девід Лідінгтон, міністр у справах  
Європи МЗС Великої Британії: 
«Вибори до парламенту України стали розчаруван-
ням... Нам шкода, що Україна втратила нагоду проде-
монструвати тверду і послідовну прихильність демо-
кратичним принципам».

Міністерство закордонних справ Польщі: 
«Процес виборів був пов’язаний із різними видами 
порушень, зокрема, застосуванням адміністратив-
ного тиску, відсутністю прозорості фінансування полі-
тичних партій і обмеженням доступу до ЗМІ для опо-
зиційних і незалежних кандидатів. Отже, виборчий 
процес не повністю відповідав демократичним стан-
дартам».

Президент Європарламенту Мартін Шульц: 
«Попередні висновки міжнародних спостерігачів від місії 
БДІПЛ/ОБСЄ змушують шкодувати, що чимало недоліків 
затьмарили голосування. Я стурбований браком рівності 
участі серед політичних сил, що спричинено, зокрема, 
зловживанням адміністративними ресурсами»
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– У нас власна методика спо-
стереження. Наша функція по-
лягає в тому, щоб спостерігати й 
оцінювати весь виборчий про-
цес згідно з вимогами ОБСЄ, ін-
шими міжнародними стандар-
тами та національним законо-
давством. Але ми тут не для 
того, щоб легітимізувати вибори 
або оголошувати їх дійсними чи 
недійсними. Офіс ОБСЄ з демо-
кратичних інституцій і прав лю-
дини готовий надати допомогу 
органам влади, якщо вони цього 
попросять. Це частина його ме-
тодології.

У. Т.: яку роль відіграли ЗМІ у 
висвітленні виборчої кампанії в 
Україні?  

– Ми провели моніторинг 
семи основних телеканалів, а 
також друкованої преси. Ви-
світлення кампанії в новинах і 
політичних передачах на най-
популярніших телеканалах, се-
ред яких відбувався моніто-
ринг, було обмеженим. Це мо-
гло негативно вплинути на до-
ступ виборців до різних полі-
тичних поглядів. Той факт, що 
кількість проплаченої політре-
клами перевищувала обсяг не-
проплаченої уп’ятеро, засвід-
чив: для донесення своєї інфор-
мації до виборців партіям необ-
хідні були значні фінансові ре-
сурси. Державне телебачення 
явно демонструвало заангажо-
ваність на користь партії влади.

У. Т.: Наскільки, на вашу думку, 
ефективна мажоритарна сис-
тема в наших умовах? У біль-
шості європейських країн є- 
практика проведення зміша-
них виборів у два тури, а в 
Україні голосування відбува-
ється в один день. Майже 50% 
виборців не здогадувалися, що 
від них очікують волевияв-
лення ще й в одномандатних 
округах.

– Це суверенне право кра-
їни – визначатися зі своєю ви-
борчою системою. У заяві ми 
прокоментували,   нова змі-
шана модель змінила динаміку 
перегонів. Новий закон про 
парламентські вибори при-
йняли без необхідного широ-
кого обговорення, ввівши до 
нього чимало недоліків, помі-
чених раніше. Цей документ 
містить важливі положення, 
які вдосконалюють систему ви-
борів, але є і недоліки. 

Голова місії ENEMO Петер Но-
вотни: «Ми спостерігали за 
виборами в Україні у 2006 і 
2007 роках. Можна сказати, 
що цьогорічні перегони ба-
чаться значним регресом. 
Проблеми, які ми відзначали 

тоді, були одиничними. За пропорційної сис-
теми, яка у вас діяла в ті роки, взагалі не існу-
вало системних порушень. А на цьогорічні ви-
бори негативно вплинула ціла низка таких 
явищ. Маємо інформацію про поширення 
практики підкупу голосів, використання тех-
нології «каруселей». Мої колеги зафіксували 
випадки, коли члени комісій видавали не два 
бюлетені, а тільки один. Ми знаємо про вико-
ристання в кабінках для голосування чорнил, 
що зникають, про організований переїзд ви-
борців на дільниці. На критичну оцінку заслу-
говує і процес підрахунку голосів. Він є досить 
непрозорим».

Голова місії канадських спо-
стерігачів, сенатор парла-
менту Канади Рейнелл Ан-
дрейчук: «Базуючись на да-
них спостереження, які в нас є, 
можемо заявити, що вибори  
28 жовтня супроводжували 

певні недоліки в багатьох регіонах, що не дає 
змоги називати їх абсолютно чесними. Ці ви-
бори відобразили певний регрес у демократії».

Маркус Мекель, один із па-
тронів Міжнародної місії гро-
мадянського суспільства зі 
спостереження за виборами 
(CSEOM): «Вибори в Україні 
загалом можна назвати віль-
ними, але є великий сумнів, 

чи вони чесні. Помітне зловживання своїм 
привілейованим становищем із боку владних 
осіб серйозно вплинуло на чесність усього 
електорального процесу. Введення одноман-
датних округів справило досить негативний 
вплив на проведення виборів, коли брати до 
уваги політичну ситуацію та особливий досвід 
країни, навіть попри те, що новий виборчий 
закон відобразив консенсус головних політич-
них гравців. Таке нововведення загострило 
політичну поляризацію і збільшило ризики, 
пов’язані з купівлею голосів, використанням 
чорного піару, залякуванням потенційних 
кандидатів та використанням адмінресурсу, 
про що свідчать повідомлення з одномандат-
них округів».

Співголова місії від Світового 
конгресу українців Павло 
Грод: «Місія оцінила парла-
ментські вибори як такі, що не 
відповідали міжнародним де-
мократичним стандартам. Су-
дові процеси (проти лідерів 

опозиції. – Ред.) самі собою викликають великі 
сумніви щодо того, чи можна ці вибори вважати 
вільними і справедливими...»

Головний спостерігач місії 
Світового конгресу українців, 
колишній посол Канади в 
Україні у 1998–2001 роках 
Дерек Фрейзер: «Виявлені 
нами факти маніпуляцій – зо-
всім не на користь демократії. 

Це називається «пригадуванням 2004 року». 
Як на мене, міжнародна спільнота буде дуже 
занепокоєна таким станом речей».

Німецький депутат, спостері-
гач від ОБСЄ Віола фон Кра-
мон: «До великих і помітних 
маніпуляцій (під час голосу-
вання. – Ред.) не дійшло, але 
багато з них сталося ще до ви-
борів. Це дуже чітко вид но з 

попередніх доповідей різних спостерігачів. 
Було здійснено традиційні махінації відомі 
всьому пострадянському простору. Напри-
клад, формування виборчих комісій таким чи-
ном, що там зрештою виявилося дуже мало 
представників опозиції, або туди ввійшли 
люди з малих партій, які насправді до виборів 
не особливо причетні... Усі спостерігачі апрі-
орі (до дня голосування. – Ред.) виходили з 
того, що ці вибори навряд чи можуть стати 
вільними і справедливими. Репресії, спрямо-
вані переважно проти опозиції, вже були ма-
совими, особливо в одномандатних округах. 
Так, у 44 із 80 округів (на яких відбувалося 
спостереження. – Ред.) мали місце численні 
залякування, а подекуди й завдання фізичної 
шкоди. Це вже було занадто, і я вважаю, що 
формування виборчих комісій та ігри з їхніми 
представниками вказують на те, що тут зазда-
легідь намагалися натиснути на ті важелі, на 
які можна тиснути».

член німецького Бундестагу 
від ХДС та спостерігач від 
ОБСЄ Юрґен Клімке: «Вибори 
в Україні були шедевром об-
ману. На дільниці, де я був 
спостерігачем, не сталося 
очевидних фальсифікацій, го-

лосування пройшло гладко й без обмежень. 
Попри це, вибори ще до проведення були 
вміло спотворені».

Голова делегації спостерігачів 
від ПАРЄ Андреас Ґросс: «Укра-
їнці заслуговували на більше в 
результаті минулих виборів. 
«Олігархізація» всього процесу 

означала, що громадяни втратили можливість 
ними управляти, а також зневірилися в них. На 
перегони мали значний вплив олігархічні групи, 
і це негативна тенденція. Вони не стали поштов-
хом до реалізації демократичного потенціалу, 
який має українське суспільство. Вважаємо, що 
ваш народ заслуговує на краще, аніж на оце спо-
творення його волі. Вони фактично відбирають 
у парламенту право представляти інтереси 
всього народу, що значно більше, ніж сума при-
ватних інтересів».

що побачили міжнародні спостерігачі  
на українських парламентських виборах
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ПРЕЗиДЕНТОВІ МОжНА 
БУЛО Б ПОВІДОМиТи: 
ДОБРА НОВиНА – Ви 
ПЕРЕМОГЛи, ПОГАНА 

НОВиНА – ВиБОРЦІ ВАС  
НЕ ПІДТРиМАЛи

В 
день виборів, у неділю ввечері, я раптом усві-
домила, що є підстави для деякого опти-
мізму! На виборчих дільницях у Броварах все 
було гаразд. Фотографії кандидатів висіли на 

стіні в алфавітному порядку, а серед численних 
«технічних» спостерігачів (що не завжди могли 
відповісти на запитання про кандидата, якого вони 
представляють) я зустріла кількох спостерігачів від 
справжніх опозиційних партій. Оптимізм відчула 
й тоді, коли стежила за підрахунком голосів на ви-
борчій дільниці у 97-му окрузі. Справа просувалася 
повільно, але загалом усе було гаразд.
Коли почався підрахунок, один журналіст сказав 
мені, що, за даними всеукраїнських екзит-полів, 
40–60% виборців підтримують опозиційні політ-
сили. Хоч я все-таки розглядала можливість пере-
моги Партії регіонів у більшості одномандатних 
виборчих округах, екзит-поли в «моєму» окрузі 
засвідчили, що кандидат від УДАРу здобув 32% 
голосів, у той час як від ПР – 18%.
Чи могло статися так, що опозиційні політсили, які 
минулого тижня вирішили зняти свої кандидатури 
й підтримати місцевого висуванця з найбільшими 
шансами на перемогу, матимуть сприятливі ре-
зультати? Кілька годин я намагалася проаналізу-
вати можливі наслідки 
втрати ПР більшості в 
парламенті, здобутої 
завдяки численним 
«перевертням» після 
2010 року! Як відреагу-
вав би президент? Чи й 
досі мав би він повнова-
ження для формування 
нового уряду? Чи можна 
уникнути внесення змін 
до Конституції, орієнтованих на посилення 
влади непопулярного глави держави? У якийсь 
момент сподівалася, що надмірне зловжи-
вання адміністративними ресурсами не зможе зу-
пинити виборців, готових демонструвати своє не-
вдоволення урядом. Але потім почали оголошува-
тися перші результати. І я усвідомила, що то були 
лише мрії. Реалії були такими, що результати опо-
зиційних кандидатів по Україні різко погіршилися 
протягом ночі й наступного дня. 
Спостерігачів завжди просять залишитися на 
дільниці до завершення підрахунку і простежити 
за підписанням протоколів та інших документів, 
поки вони не будуть відправлені до ОВК, щоб про-
контролювати реєстрацію голосів. Дуже важливо, 
аби паралельний підрахунок міг підтвердити, що 
оголошені результати по виборчій дільниці відпо-
відають результатам, озвученим ОВК.
Але в 97-му окрузі можливості для спостереження 
були надзвичайно обмежені. Невеличкий вузень-
кий простір ОВК, де могли розміститися лише де-
сять спостерігачів для контролю за результатами 

на 130 виборчих дільницях. А серед білого дня 
сюди звезли дивний технічний персонал і спостері-
гачів, які більше нагадували важкоатлетів. При 
цьому інших спостерігачів, зокрема від реальних 
ЗМІ, туди чомусь не пускали. Перша делегація 
прибула близько опівночі з маленького села з не-
значною кількістю виборців. Реєстрація відбува-
лася надзвичайно повільно: були сварки та зачиту-
вання дуже складних правил. О 4-й ранку чимало 
спостерігачів мали йти відпочивати – на той час за-
реєструвалося лише кілька виборчих дільниць, а 
решта представників ДВК вишикувалися в довгу 
чергу. Коли я повернулась об 11-й ранку у вівторок, 
двері комісії були зачинені, тим часом почали при-
бувати автобуси з бюлетенями, делегації з діль-
ниць були змушені чекати відкриття під дощем. 
Багатьох відправили назад на ВД виправляти 
протоколи. Це траплялося здебільшого з пред-
ставниками тих із них, де опозиція була попу-
лярною.
Сталін якось сказав, що важливе значення 
має не так голосування, як підрахунок голо-
сів. Але, здається, також важливу роль віді-
грає їх реєстрація. Для чесних виборів дуже 
важливо мати можливість привселюдно по-

бачити результати всіх 
виборчих дільниць. 
Якщо остаточні резуль-
тати оголошуються за 
тиждень, ніхто не знає, 
що відбувалося за цей 
період.
Фальшиві партії, партії-
клони були створені 
лише для того, щоб ПР 
здобула більшість голо-

сів у ДВК, а виборців можна було збити з пан-
телику. Я цілком погоджуюсь із заявою ОБСЄ: 
«Враховуючи зловживання владою та над-

мірну роль грошей у цих виборах, демократичний 
процес, очевидно, загальмувався в Україні. 
В’язниця не повинна бути тим місцем, де можна по-
чути думку провідних політичних діячів країни», а 
також із заявою ПАРЄ: «Українці заслуговували на 
кращі вибори. Олігархізація процесу означає, що 
громадяни втратили контроль над виборами, так 
само як і довіру до них».
Кепський закон про вибори разом із очевидними 
порушеннями виборчого процесу призвели до 
того, що президентові можна було б повідомити: 
добра новина – ви перемогли, погана новина – ви-
борці вас не підтримали.
2002 року ми бачили, як демократична більшість 
зникла після виборів, коли «незалежні» канди-
дати перекочували до партії влади. Тоді йшлося 
про те, що потрібно змінити систему, аби уник-
нути цього на майбутніх виборах. Однак 10 років 
потому ситуація лише погіршилася. 

Автор:  
Ганне 

Северінсен, 
спостерігач 

від ОБСЄ

як сфальсифікувати 
вибори? Старі й нові методи!
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Автор: 
Олександр 

Горин 

Легітимізуючи 
режим
Чому деякі міжнародні спостерігачі не помітили 
порушень під час виборів в Україні  

З
астосування українською 
владою маніпулятивних 
технологій на цьогорічних 
парламентських виборах 

супроводжувалося також ціле-
спрямованими кроками з їх ле-
гітимізації в очах міжнародної 
громадськості, щоб, як заявив у 
вересні на Ялтинському саміті 
Янукович, усі питання Європи 
щодо України були зняті. Окрім 
потужного інформаційного ру-
пора провладних медіа, які весь 
час повторювали про демокра-
тичність і чесність виборів та 
незначну кількість порушень, 
зафіксованих на дільницях, не 
менш важливу маніпулятивну 
функцію мали виконати «одоб-
рямси» з боку частини корпусу 
міжнародних спостерігачів, що 
симпатизують режиму Януко-
вича. 

ПОХВАЛА ГЛУПОТІ 
Насамперед ідеться про спосте-
рігачів із країн СНД та пред-
ставників маловідомих і не-
впливових організацій у євро-
пейських державах, які протя-
гом 28 жовтня ще до закриття 
дільниць засвідчували перед 
ЗМІ, що вибори відбуваються 
майже в ідеальній обстановці, а 
дрібні порушення, які вони ви-
явили, на результати голосу-
вання вплинути не можуть. Чи-
мало іноземних гостей навіть 
відвідували ВД у супроводі 
представників української 
влади. Зокрема, на Закарпатті 
спостерігачі зі Словаччини, Ро-
сії, Ізраїлю та США особисто 
зустрічалися з головою ОДА 
Олександром Ледидою.  

У підсумку саме ця катего-
рія «провладних» спостерігачів 
була найоперативнішою та най-
більш схвальною у своїх заявах 
і висновках, які можна умовно 
назвати «похвалою глупоті 
української демократії» (цікаву 
їх добірку зробили китайські (!) 

ЗМІ, зокрема інформаційне 
агентство «Сіньхуа», газета 
«Женьмінь Жибао» та Міжна-
родне радіо Китаю). Так, спо-
стерігач від Росії, член Громад-
ської палати РФ Сєрґєй Марков 
заявив, що українські вибори 
«минули успішно, демокра-
тично і відповідно до стандар-
тів навіть більше, ніж у деяких 
країнах Європейського Союзу 
(!)». Таку саму думку висловив 
на брифінгу в прес-центрі Ди-
пломатичної академії при МЗС 
України (!) спостерігач від орга-
нізації «Європейський центр 
геополітичного аналізу» Де-
ніел ван дер Ступ (Нідерланди), 
зазначивши, що перегони були 
чесними і справедливими, а їх 
організація навіть краща, ніж у 
деяких західних країнах. На 
думку ізраїльської міжнарод-
ної місії ICES, парламентські 
вибори в Україні є легітимними 
та відповідають міжнародним 
нормам виборчого права. А спо-
стерігачі від СНД та ГУАМ не 
побачили суттєвих порушень.

Ці заяви «провладних» спо-
стерігачів, які масово ретранслю-
вали багато вітчизняних медіа, 
доповнювалися кроками на випе-
редження нашого МЗС. Зокрема, 
у день голосування, не чекаючи 
офіційного закриття виборчих 
дільниць, вітчизняна дипломатія 
провела міжнародну конферен-
цію, під час якої Костянтин Гри-
щенко привітав іноземних спо-
стерігачів (їхнього списку на сайті 
МЗС немає) з тим, «що вибори в 
Україні вкотре відбулися чесно і 
прозоро та відповідно до законо-
давства», водночас зазначивши, 
що «чутки про смерть української 
демократії виявилися суттєво пе-
ребільшеними», а керівництво 
держави вже начебто склало свій 
іспит на демократію.  

Одразу ж після оголошення 
результатів екзит-полів прем’єр-
міністр України Микола Азаров 

поспішив привітати усіх із пере-
могою своєї партії і запевнив, що 
прозорість та чесність виборів 
визнає міжнародна спільнота. 
«Вибори пройшли спокійно і 
нормально, на думку всіх без ви-
нятку закордонних спостеріга-
чів», – відрізав він, хоча в той час 
жодна з офіційних делегацій 
спостерігачів ще не дала їхньої 
оцінки. Наступного дня МЗС 
України самовпевнено заявило, 
що «більшість міжнародних спо-
стерігачів позитивно оцінили 
процес голосування та підра-
хунку голосів».

Згодом цей райдужний на-
стрій «торжества української 
демократії» підсилили деякі 
західні дипломати. Зокрема, 
екс-президент ПАРЄ, заступ-
ник керівника місії спостеріга-
чів за парламентськими вибо-
рами від ПАРЄ турок Мевлют 
Чавушоглу (відомий за часів 
свого президентства в Раді Єв-
ропи активною співпрацею з 
авторитарними режимами на 
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пострадянському терені) зая-
вив, що в ПАРЄ не порушувати-
муть питання про нелегітим-
ність парламентської кампанії 
в Україні, позаяк день виборів 
переважна частина спостеріга-
чів оцінили як «хороший» або 
«дуже хороший». Він також ви-
словив думку, що засудження 
екс-прем’єрки Юлії Тимошенко 
не має впливати на визнання 
виборів легітимними.

ПАСТКА ДЛя 
СПОСТЕРІГАчІВ 
Наша влада неабияк розрахо-
вувала також на тих міжнарод-
них спостерігачів, які приїхали 
в Україну стежити за самим хо-
дом волевиявлення, під час 
якого масштабних фальсифіка-
цій не було зафіксовано. Регіо-
нали не соромилися застосову-
вати різні брудні технології на-
передодні та після нього, у той 
час як сам день голосування 
намагалися зробити візитною 
карткою всієї кампанії. Деякі 

неуважні західні гості потра-
пили в заготовлену для них 
пастку, відзначивши прозорість 
і демократичність виборчого 
процесу лише за наслідками 
спостереження за самим ходом 
голосування. У той час як біль-
шість порушень до і після ли-
шилися поза їхньою увагою. 
Понад те, чимало з них припи-
нили роботу, тільки-но діль-
ниці зачинилися й розпочався 
підрахунок голосів, вважаючи 
свою місію виконаною і водно-
час давши владі можливість 
вжити весь арсенал заходів зі 
спотворення волевиявлення 
українців.   

Звідси й розбіжності в оцін-
ках українських виборів із боку 
навіть делегацій від впливових 
міжнародних інституцій та дер-
жав. Поряд зі згаданими вище 

висновками Мевлюта Чавушо-
глу, який розсипавсь у комплі-
ментах українській демократії, 
подив багатьох європейських 
політиків викликали заяви го-
лови делегації спостерігачів від 
Європарламенту Павела Ко-
валя. Ще на згадуваній неділь-
ній конференції в українському 
МЗС він висловив сподівання, 
що вибори в нашій державі мо-
жуть стати імпульсом до її євро-
пейської інтеграції (і це попри 
засвідчені на той час численні 
порушення з боку партії влади 
на етапі проведення кампанії та 
ув’язнення лідерів опозиції). 29 
жовтня, посилаючись на попе-
редні дані спостерігачів, він зая-
вив, що більшість депутатів Єв-
ропарламенту не зафіксували 
значних порушень виборчого 
законодавства. А на спільному 
брифінгу п’яти найвпливовіших 
місій спостерігачів на цьогоріч-
них виборах в Україні (Європар-
ламенту, Офісу ОБСЄ з демокра-
тичних інституцій і прав лю-

дини, Парламентської асамблеї 
ОБСЄ, ПАРЄ та НАТО) він хоч і 
підтвердив уже висловлені його 
колегами критичні зауваження 
щодо виборів, однак на тлі ін-
ших делегацій його позиція ба-
чилася вкрай невиразною, що 
шокувало багатьох європарла-
ментаріїв.

У своєму інтерв’ю газеті 
Dziennik Polski він зазначив, 
що не дістав жодних сигналів 
про фальсифікації на україн-
ських виборах, згадавши лише 
про випадки обмеження до-
ступу опозиції до ЗМІ та від-
сутність рівних шансів для 
всіх політсил, і зауважив, що, 
як для пострадянського про-
стору, українські перегони 
були не з найгірших, хоча й 
засвідчили «невелике погір-
шення» на тлі періоду після 
Помаранчевої революції. Ви-
дається, що така некритич-
ність позиції голови делегації 
Європарламенту щодо виборів 
в Україні зумовлена, зокрема, 
трансформацією особливої мі-
сії багатьох польських політи-
ків та дипломатів, які пере-
творилися з адвокатів України 
на прихованих захисників ре-
жиму Януковича, просуваючи 
ідеї співпраці з ним у європей-
ських колах.

У коментарі Тижню спів-
голова фракції зелених Євро-
парламенту Ребекка Гармс за-
свідчила брак єдності серед 
членів делегації ЄС у визна-
ченні тих проблем в україн-
ському виборчому процесі, про 
які повідомляли інші місії, що 
тривалий час вели спостере-
ження. Зокрема, такі як ку-
півля голосів, «каруселі», не-
прозорість підрахунку голосів 
тощо. «Для мене було великим 
сюрпризом, коли чотири 
члени нашої делегації з Про-
гресивного альянсу соціалістів 
та демократів 30 жовтня зро-
били заяву для преси у Брюс-
селі, в якій зазначили, що з ви-
борами все було добре, тож 
приступімо до роботи. Як на 
мене, це надто швидка оцінка. 
Підрахунок голосів іще триває, 
є багато скарг, і їх треба роз-
глянути. У жодному разі зараз 
не можна давати остаточної 
оцінки. Потрібно взяти до 
уваги всі скарги, всі недоліки, 
які ми отримуємо від місій 
спостерігачів та членів вибор-
чих комісій». 

чиМАЛО ПОЛьСьКиХ 
ПОЛІТиКІВ І ДиПЛОМАТІВ 
ПЕРЕТВОРиЛиСя З 
АДВОКАТІВ УКРАїНи НА 
ПРиХОВАНиХ ЗАХиСНиКІВ 
РЕжиМУ яНУКОВичА, 
ПРОСУВАЮчи  
ІДЕї СПІВПРАЦІ З НиМ У 
ЄВРОПЕйСьКиХ КОЛАХ

Голова деле-
гації спостері-
гачів від Євро-
парламенту 
Павел Коваль 
здивував сво-
їх колег некри-
тичним став-
ленням до по-
рушень під 
час виборів в 
Україні
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ОлексієнкоН
а фініші підрахунку голо-
сів чергових парламент-
ських виборів Микола 
Азаров заявив, що на кра-

їну насувається криза (яку його 
уряд до останнього замовчував), 
а тому влада (яка зазнала по-
разки на виборах) готова про-
стягнути руку опозиції, і застеріг, 
що в разі, коли «у відповідь зу-
стрінемо деструктивний попу-
лізм та демагогію, «ми готові са-
мостійно вирішувати проблеми 
розвитку нашої держави». Ця за-
ява стала черговою ілюстрацією 
на тему відносин між нинішнім 
режимом і суспільством. 

Є влада, яка ніколи не пере-
магала на виборах і не отриму-
вала від громадян повноважень 
формувати уряд та парламент-
ську більшість, тобто привлас-
нила собі це право. І є більшість 
українського суспільства, яка під 
час Помаранчевої революції та 
трьох останніх парламентських 
виборів (2006, 2007 та 2012 ро-
ків) висловлює недовіру Партії 
регіонів, виступаючи таким чи-
ном проти повзучої узурпації нею 
влади та її антиукраїнської полі-
тики, що мала місце як тоді (у 
2004-му та 2007му), так і тепер. 

Тож, посуті, маємо справу з 
нав’язаною країні чужою владою, 
яка за цим критерієм подібна до 
окупаційної і не має наміру узго-
джувати свої дії з волею біль-
шості громадян, а нав’язує їм 
свою.

ЗРОБиТи КРАїНУ 
НЕБЕЗПЕчНОЮ
Мету Янукович і Ко вже майже не 
приховують: самовладдя з пу-
блічними закидами Заходові, аби 
той «не вказував, як жити у влас-
ному домі». Саме така риторика 
стала звучати від нього напере-
додні виборів, і реальна поразка 
на них навряд чи змінить цей під-
хід. Зважаючи на поведінку, Яну-
кович і Ко розглядають Україну 

як власне володіння і сподіва-
ються залишатися тут надовго. А 
падіння підтримки в суспільстві 
лише змушуватиме президента і 
його оточення вдаватися до по-
шуку дедалі екзотичніших мето-
дів утримання влади. 

Якщо це так, то вже най-
ближчим часом слід очікувати 
посилення наступу на непід-
контрольні владі громадські ор-
ганізації та ЗМІ. Для цього ймо-
вірним є таки протягування 
скандальних законів (про на-
клеп, про обмеження або й забо-
рону їх фінансування нерезиден-
тами). Посилиться тиск на опо-
зицію, насамперед із метою її по-
збавлення решти медіа-активів, 

великих та середніх спонсорів. 
Великим ризиком стане протя-
гування конституційної ре-
форми (зокрема, перехід до пар-
ламентської форми правління 
або обрання президента у ВР). Є 
ймовірність, що ключові для 
держави рішення ухвалювати-
муть за допомогою «правиль-
них» референдумів.   

В економічній галузі, воче-
видь, посилиться наступ на неза-
лежний від влади середній та ма-
лий бізнес – в умовах економіч-
ної кризи, що насувається, влада 
буде змушена шукати компенса-
тори бюджетних втрат. Про-
блеми для державних фінансів 
вже означені: промвиробництво 
падає вже кілька місяців поспіль, 
ВВП у III кварталі зменшився на 
1,3%, прямий держборг України 
сягнув $49,345 млрд, реальна 
зарплата українців у вересні 
цього року знизилася на 0,4% по-
рівняно із серпнем тощо. 

Проте навряд чи щось втра-
тять найбільш наближені до 
«Сім’ї» олігархи, які й далі реалі-
зовуватимуть стратегію, означену 
2012 року, а саме підминання 
слабших представників свого та-
бору, привласнюватимуть досі не 
розподілені ресурси: землю, при-
родні монополії, великі державні 
об’єкти (Одеський припортовий 
завод, Турбоатом, Нафтогаз 
тощо). Відповідна законодавча 
база для цього була підготовлена 
ще напередодні виборів. 

У цій ситуації неминуче змен-
шуватиметься частка середнього 
класу, який в умовах кредитного 
голоду не матиме ресурсів для 
розвитку, натомість люмпенізу-
ється дедалі більша частини гро-
мадян. Зрештою, відбувати-
меться те, що мало місце з 2010 
року. Відтак триватиме звуження 
внутрішнього ринку (яке погли-
блюватиметься необхідністю за-
ходів бюджетної економії після 
нічим не підкріпленого передви-
борчого покращення), а отже, і 
потенціалу для розвитку вну-
трішньо орієнтованих галузей 
економіки. Іноземних інвесторів і 
далі заохочуватимуть високою 
нормою прибутку (яка насправді 
доступна лише для наближеного 
до влади бізнесу), а не комфорт-
ними умовами для підприєм-
ницької діяльності. Комфорт 
пропонуватиметься як додатково 
оплачувана послуга наближених 
до влади людей.

Режим Януковича знову за-
тіяв гру із Заходом у «хорошого і 
поганого» поліцейського й нама-
гається повторно пошити в дурні 
представників європейського по-
літикуму за старим сценарієм, 
змінивши декорації – склад 
уряду. У разі коли Захід не ку-
питься на пропозицію нашого 
президента сприйняти його кос-
метичний ремонт, можна очіку-
вати поглиблення кон фронтації. 
Якщо ж він махне рукою на Укра-

Українська більшість  
VS окупаційна влада
Що буде після виборів

ВТРАТА ПІДТРиМКи 
ЗМУШУВАТиМЕ яНУКОВичА 
й Ко ДО ПОШУКУ НОВиХ 
МЕТОДІВ УТРиМАННя ВЛАДи
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їну, триватиме полі-
тика подвійної мо-
ралі: демонстрації на-
зовні ознак демократії та 
свобод із посиленням авторита-
ризму всередині країни. 

Натомість Росія не приховує 
занепокоєння результатами 
парламентських виборів в на-
шій країні, які засвідчили пе-
ремогу української більшості. 
Тому в неї є підстави поспі-
шати, що може означати поси-
лення тиску на Януковича і 
водночас пропонування вигід-
них схем для «Сім’ї» та набли-
жених до влади олігархів. Влада 
змогла мобілізувати свій електо-
рат під антипомаранчевими гас-
лами, проте розчарування ні-
куди не поділося, а після ви-
борів, із накочуванням дру-
гої хвилі кризи, з 
об’єктивних причин може різко 
зрости. Відтак в умовах відсут-
ності для зневіреного електорату 
Партії регіонів альтернативи все-
редині України такою може стати 
Росія. Уже зараз нашим співвіт-
чизникам активно нав’я зує ться 
думка, що всі українські біди від 
високих цін на газ і браку вільного 
доступу до ринку Митного союзу. 
А не від справжніх причин, таких 
як корумпованість, відсутність 
нормального бізнес-клімату, пра-
вової держави, а також реформ у 
соціальній сфері, структурні пере-
коси в економіці. 

яБЛУчКО ВІД яБЛУНІ
Наразі боротьба груп впливу у 
владному конгломераті точити-
меться за збільшення своєї ваги 
та можливостей доступу до ресур-
сів за рахунок впливу на Януко-
вича. Як актив використовувати-
муться заведені в парламент де-
путати під різними прапорами. 

Ймовірна зміна уряду – ста-
рих (Азарова і Ко) на молодих 
(Арбузова і Ко) – нічого суттєво не 
змінить, а стане лише способом 
зняти напруження та одержати в 
Заходу новий кредит довіри і гро-
шей, яких вистачило б на підтри-
мання стабільності принаймні до 
2015 року. Якісно нові політики 
не можуть визріти в середовищі 
старих. Зростаючи в їхньому ото-
ченні, за їхніми стандартами та 
алгоритмами, вони відтворюва-
тимуть стиль управління старих 
«еліт». Розпад нинішнього влад-
ного конгломерату може при-
звести до участі частини його 
гравців у політичному житті. 

Проте вони ста-
нуть не основою 

майбутнього політич-
ного ландшафту, а лише 

його елементом. 

ПОДОЛАТи МАТРиЦЮ
Чому українська більшість що-

разу голосує проти Партії регіо-
нів, а вона весь час знаходить 
можливість повернутись або 
втримати владу?

Суто технологічні методи спо-
творення волі українських грома-
дян, яке відбувалося меншою чи 
більшою мірою в меншій чи біль-
шій кількості регіонів, однак фак-
тично під час усіх виборчих кам-
паній у державі, є очевидними. 
От і нині цей процес розпочався 
вже до перегонів, і опозиція піді-
гравала йому, проголосувавши за 
ухвалений закон про вибори, не 
погодивши реально прохідних 
кандидатів. Електоральна кампа-
нія супроводжувалася масовим 
підкупом у мажоритарних окру-
гах, де представники влади купу-
вали людей за, по суті, їхні-таки 
гроші, видаючи за власні «труди» 
виконання державою своїх 
зобов’язань. Частину коштів було 
витрачено також на здобуття аб-
солютної більшості у виборчих 
комісіях, де часто й вирішувалося 
питання. Цей список можна про-
довжувати.

Однак є і фундаментальніші 
причини, які впродовж усіх тих 
років створювали ситуацію, коли 
країною керувала Партія регіо-
нів, яка веде боротьбу з україн-
ською більшістю.

УЛАМКи «РУССКОГО МІРА»
Цьому сприяє успадкована Украї-
ною від радянських часів про-
блема у вигляді високої частки 
громадян, які, будучи нащадками 
в той чи той спосіб переселених 

сюди вихідців з інших регіонів 
СРСР, так і не сприйняли права 
титульного етносу на власну дер-
жавність і далі орієнтують на Мо-
скву. Для них будь-яка українська 
політична сила є ворожою, а від-
так вони об’єктивно становлять 
соціальну базу для ПР як класич-
ної неукраїнської партії. Нао-
чними прикладами є Крим та Се-
вастополь, ос кі льки саме там 
найбільша частка громадян, які 

не сприймають нашої держав-
ності, однак дістали в 1991 році 
українське громадянство.

Проте і в інших регіонах 
України на південному сході, що 
найбільш русифіковані та люм-
пенізовані, російсько-радянсь кий 
псевдоколективний (нас прав ді 
стадний) світогляд нав’я зано аб-
солютній більшості жителів. Со-
ціальна генетика, що здійснюва-
лася в тоталітарному СРСР, по-
множена на традиційну лояль-
ність до деспотизму царя й ба-
рина в російській ментальності, 
унеможливлювала й унеможлив-
лює ініціативу та індивідуаль-
ність. Вона робила з місцевого 
населення аморфну в суспільно-
політичному плані масу, готову 
бездумно схилятися перед силь-
нішим, зокрема власником чи ке-
рівником підприємства або на-
чальником державної адміні-
страції того чи того рівня. 

чУжий БІЗНЕС
Інша проблема полягає у вели-
кому бізнесі, який не є україн-
ським (мова не про етнічну на-
лежність, а про світогляд) і в став-
ленні до країни та її громадян 
фактично нічим не відрізняється 
від найбільших олігархів. Абсо-
лютна більшість його представни-
ків (одиничні винятки, як відомо, 
лише підтверджують правило) 
уже давно має по кілька інозем-
них паспортів, веде бізнес через 
офшорні компанії, володіє неру-
хомістю за кордоном, де зазвичай 
навчаються її діти (причому часто 
це стосується не тільки країн За-
ходу, а й Росії), і розглядає Укра-
їну та українців виключно як те-
риторію і «насєлєніє» для отри-
мання вищої норми прибутку по-
рівняно з більш економічно роз-
виненими державами.

Водночас цей бізнес не гото-
вий брати участі в перетвореннях 
в Україні, аби змінювати ситуа-
цію в ній за прикладом передо-
вих держав. Це типовий приклад 
російсько-совкового барства, що 
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було успадковане в постколоні-
альній Україні. Так само росій-
ське дворянство ХІХ чи радян-
ська верхівка ХХ століть часто на-
магалися наслідувати ті чи ті за-
хідні віяння, однак ніколи не зби-
ралися докорінно змінювати си-
туацію всередині держави, відчу-
ваючи себе цілком комфортно у 
відсталому, напівфеодальному 
суспільстві. Утім, такий великий 
бізнес становив значну частину 
різних політичних команд укра-
їнської опозиції.

Потрапляючи до парламенту 
«під прикриттям», Фельдман, 
Губський, брати Буряки, Жванія 
та інші представники великого 
бізнесу щоразу переходили на 
службу до Партії регіонів, підтри-
муючи її політику щедрою фінан-
совою даниною замість того, аби 
сприяти створенню в Україні аль-
тернативних політсил. В обмін на 
це вони діставали право на участь 
у дерибані країни або принаймні 
гарантію (у вітчизняній ситуації 
досить умовну) недоторканності 
їхнього бізнесу. Вибори 2012 року 
дали змогу бізнесу капіталу при-
йти до влади (залишитися в ній) 

за рахунок проходження у Верхо-
вну Раду як самовисуванців, і він 
цим скористався, купивши собі 
округи. Одначе не став незалеж-
ним від ПР, а навпаки, дозволив 
їй перемогти там, де під власним 
брендом вона ніколи не здобула б 
успіху.

ПОТРЕБА АЛьТЕРНАТиВи
Однак проблема ще й у тому, що 
альтернативні регіоналам партії 
не відображають настроїв україн-
ської більшості. Про це свідчить 
часта зміна опозиційних сил та 
їхніх лідерів, значний запит укра-
їнців на політичну силу нової 
якості, який виявив себе й на пре-
зидентських виборах 2010-го, й 
на цьогорічних парламентських. 
Люди змушені обирати з того, що 
є. А те, що є, пропоновано їм зі 
старих еліт та з рук олігархату, ін-
тереси якого не мають нічого 
спільного з інтересами україн-
ської більшості. Нинішні лідери 
опозиції слабкі, з чого користа-
ється влада.

Відтак потрібні самоорганіза-
ція української більшості знизу й 
самофінансування на основі член-

ських внесків та масових добро-
вільних пожертв малого бізнесу. 
За даними соцдослідження Фонду 
«Демократичні ініціативи», опри-
людненого на початку жовтня, 6% 
громадян готові фінансувати пар-
тію за умови, що будуть певні: 
вона відстоює їхні інтереси.

Українській більшості має 
бути представлений чітко арти-
кульований проект, який стане 
для неї дороговказом. Але для 
цього потрібно зруйнувати стере-
отипи, за допомогою яких мані-
пулюють українською більшістю 
й затягують державу в євразій-
ський простір (див. Стерео-
типи...). Потрібні формулю-
вання й донесення до широкого 
загалу чіткої альтернативи наяв-
ному станові справ і алгоритму її 
досягнення, щоб стало зрозуміло, 
що і як може бути зроблено, до 
яких труднощів слід бути гото-
вими й чому їх необхідно здо-
лати. Альтернативні режиму 
Януковича сили не мусять нама-
гатися сподобатися всім, оскільки 
це не можливо. Однак вони пови-
нні бути послідовні у своєму ба-
ченні змін у країні в інтересах 
української більшості. І водночас 
реалістичними. Формування 
знизу, здобуття влади спочатку 
на місцевому, потім на регіональ-
ному й загальнодержавному 
рівні для широкого народного 
руху стане можливим лише за 
умови, коли виборці навчаться 
відрізняти дешевий популізм і 
обіцянки «вирішити всі про-
блеми за вас» від реальних про-
грам, здатних унеможливити 
створення додаткових проблем 
для людини чиновниками, захис-
тити від криміналітету, допо-
могти й навчити її вирішувати ті 
питання, які цілком можуть бути 
вирішені нею самостійно або 
спільно з іншими громадянами. 
Соціальна база, сформована на 
основі людей, що позбулися за-
йвих ілюзій, завищених очіку-
вань і споживацької психології, 
буде достатньо стійкою для того, 
щоб створити необхідний запас 
міцності для такої політичної 
сили, коли вона розпочне реалі-
зацію потрібних для країни пере-
творень, а кадри підготовлені на 
різних етапах зростання знизу, 
стануть необхідним потенціалом 
для зміни нинішньої бюрокра-
тичної системи на ту прогре-
сивну, за допомогою якої можна 
буде здійснити цивілізаційний 
прорив. 

СТЕРЕОТИПИ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ МАНІПУЛЮЮТЬ УКРАЇНСЬКОЮ
БІЛЬШІСТЮ І ЗАТЯГУЮТЬ УКРАЇНУ В ЄВРАЗІЙСЬКИЙ ПРОСТІР

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ –
ЦЕ УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ
ФІРТАШ, АХМЕТОВ, ГУБСЬКИЙ
ТА ЇМ ПОДІБНІ – ЦЕ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС

ВІТЧИЗНЯНА ОЛІГАРХІЯ ЗАХИЩАЄ УКРАЇНУ

ВІД РОСІЙСЬКОГО БІЗНЕСУ

УКРАЇНА СТАЛА
НЕЗАЛЕЖНОЮ В 1991 РОЦІ
БІЛЬШІСТЬ УКРАЇНЦІВ НЕ МАЮТЬ
НАЦІОНАЛЬНИХ ПОЧУТТІВ
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УКРАїНЦІВ СЕРЕД  
ОЛІГАРХІВ, МІНІСТРІВ, 

ГУБЕРНАТОРІВ ТА МЕРІВ  
яК КІТ НАПЛАКАВ.  

ХТОСь СУМНІВАЄТьСя, 
чиїМи ПАТРІОТАМи ВОНи 
ЗАЛиШиЛиСя І НА КОГО 

ПРАЦЮЮТь?

Думалося: ну який там біс на Сході та 
Півдні ще за них голосуватиме, коли 
вони для свого електорату не вдарили й 
пальцем об палець. До того ж статис-

тика свідчить, що в російськомовних регіонах 
відбувається повільне, але неухильне вими-
рання. Злочинність там зросла вчетверо, алко-
голізм і наркоманія, суїцидальні настрої, захво-
рювання на туберкульоз і СНІД прогресують. 
Депресивними ці регіони визнали вже й самі ре-
гіонали. Але виходить, що для влади такий стан 
найвигідніший. Люди залежні, забиті й неосві-
чені – це скарб, який влада плекає, підкидаючи 
кістки й огризки з панського столу лише перед 
самими виборами. Кого з високопоставлених 
біло-синіх не запитували, за кого вони голосу-
вали, усі відповідали, як по писаному: «За буду-
щєє». Звичайно, у кожного воно своє: Азаров, 
Пшонка і завгар голосували «за будущєє» своїх 
синів, Льовочкін – «за будущєє» сестри, Допа і 
Клюєв – «за будущєє» братішків. І навіть перша 
леді завгара теж «за будущєє». Щоправда, ще 
додала зі смутком: «Хлєбушек шоби бил і до 
хлєба...»
Я ледь не заридав. Ну 
це ж треба: подарувати 
народові двох синочків-
мільярдерів і мріяти 
про «хлєбушек». Що й 
казати: якщо отаке «бу-
дущєє» в перших леді і 
є, то хіба в африкан-
ських племенах. Ну та 
ще в білорусів. Зате си-
ночки сміливо див-
ляться в майбутнє й го-
тові перейняти від баті 
бразди правлєнія. Та й пора, бо батя, будучи в 
передпенсійному віці, вже плутає слова, наго-
лоси й букви і дедалі більше нагадує незабут-
нього Лєоніда Ілліча... 
А в цей час вісті з дільниць скидалися на зведення 
з фронтів. Точилася справжня битва. Віце-
президент ПА ОБСЄ Вальбурґа Габсбурґ Дуґлас 
заявила, що «з огляду на зловживання владою та 
занадто велику роль на цих виборах грошей, 
схоже, демократичний процес почав іти зворот-
ним шляхом в Україні». Те саме чути і від голови 
місії спостерігачів від ПАРЄ Андреаса Ґросса: «Ці 
вибори не привели до реалізації того демократич-
ного потенціалу, який має українське суспільство. 
Ми вважаємо, що український народ заслуговує 
на краще, аніж на це спотворення його волі». Але 
невтомна Ганна Герман, навіть не почервонівши, 
протьохкала: «Висновки ОБСЄ продемонстру-
вали, що ми йдемо правильним шляхом». Штатні 
наперсточники мають таку саму думку: «Ці оцінки 
дають нам великий кредит довіри і можливість 
сказати, що ми йдемо правильним шляхом». 

Плюй такому в очі – скаже, що дощик падає. 
«Влада організувала процес і не допустила масо-
вих фальсифікацій», – заливається Костя Бонда-
ренко.
А в мене знаєте, який настрій? Кожному опозиціо-
нерові, який голосував за цей виборчий закон, 
плюнути в писок. Хіба не зрозуміло було, чим усе 
завершиться? А як уже конче мала бути мажори-
тарка, то чому не в два тури, як у цивілізованих 
країнах?
Таке враження, що нас просто тупо кинули. Бо хи-
трий кролик націлився на президентські вибори. 
Навіщо йому більшість? Навіщо відповідальність 
за стан економіки напередодні нової кризи?
До того ж у разі перемоги опозиції з’явився б шанс 
випустити на волю тих, що за ґратами. А кому це 
треба? Новоспеченим вождям і вождикам уже 
точно не треба. Нехай і далі сидять. Тому розпач-
ливе волання Юлі про голодування само собою 
розчиниться в повітрі, бо ніхто його не підтримає. 
Якщо хтось і боротиметься за голоси, то самі ма-
жоритарники, а вождики хутенько хляпнуть на 
лаври і заспокояться. Усе ж пішло за планом.

Здивувала мене реакція 
американської та ізра-
їльської преси: «Анти-
семітська партія під на-
звою «Свобода» буде 
ґрунтовно представ-
лена в українському 
парламенті», – триво-
житься ізраїльська 
Haaretz. І як приклад 
газета наводить слова 
Тягнибока про неукра-
їнський характер влади 
в Україні.

Я от не раз критикував «Свободу» і їхні ви-
брики, але не розумію, чому саме це викликає 
стурбованість? Адже українців серед олігар-

хів, мільйонерів, міністрів, губернаторів та мерів 
як кіт наплакав. Хто в нас на чолі СБУ і Міністер-
ства оборони? Хто в нас прем’єр і голова Нац-
банку? І хто в нас президент? То чия це влада?
Де ще, у владі якої країни можна знайти стільки 
осіб, народжених за кордоном? Хтось сумніва-
ється, чиїми патріотами вони залишилися і на 
кого працюють?
Ми окуповані мафією. А вже чия вона, не так і 
важливо. Важливо те, що вона антиукраїнська. 
Чому ж зарубіжна преса бачить ксенофобію, де її 
немає, і не бачить антиукраїнізму там, де він аж 
зашкалює? Або чому вона не помітила антисемі-
тизму у висловлюваннях регіонала Алєксєя Косту-
сєва? Ксенофобськими висловлюваннями не раз 
грішили й інші діячі від влади. Але хвилювали 
вони лише нас, аборигенів. І лише ми завиємо від 
безсилого розпачу, якщо світ врешті визнає ці ви-
бори демократичними. 

Автор:  
Юрій 

Винничук

З чоботом на горлі
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Александр Смоляр: 
«Відновлення повної демократії в Україні може відбутися тільки 
внаслідок тиску на владу з боку громадян»

П
ольський політолог Алек-
сандр Смоляр вже понад 
21 рік, від моменту пере-
ходу його країни від соці-

алізму до демократії, очолює 
впливову неурядову інституцію 
– Фонд ім. Стефана Баторія, що 
була активно задіяна у процесах 
розбудови в Польщі відкритого 
громадянського суспільства та 
причетна до реалізації низки на-
ціональних і міжнародних про-
ектів у Східній Європі. Зокрема, 
нинішнього року представники 
цієї інституції у складі міжнарод-
ної місії під патронатом Алек-
сандра Квасневського та Мар-
куса Мекеля брали участь у спо-
стереженні за ходом електораль-
ної кампанії та голосуванням в 
Україні. Про діяльність цієї фун-
дації та польський досвід впливу 
аналітичних центрів і неурядо-
вих організацій на формування 

громадянського суспільства 
Александр Смоляр розповість 
під час виступу 6 листопада у ки-
ївській Книгарні «Є» в межах ре-
алізації спільного проекту Поль-
ського Інституту в Києві та жур-
налу «Український тиждень».   

У.Т.: які сценарії розвитку відно-
син між ЄС та Україною, на вашу 
думку, можливі після парла-
ментських виборів 2012 року? 
як повинен поводитися Захід у 
разі визнання їх фальсифікова-
ними та недійсними? 

– Якщо підтвердяться звину-
вачення в масштабних порушен-
нях під час виборів, це істотно 
вплине на відносини між україн-
ською владою і Європейським 
Союзом. В останньому чинити-
меться сильний тиск, щоб не до-
пустити підписання Угоди про 
асоціацію та зону вільної тор-

гівлі й загалом обмежити інтен-
сивність зв’язків між ЄС та Украї-
ною. Це може вкрай несприят-
ливо позначитися на перспекти-
вах зближення вашої країни з 
ЄС. Також можна собі уявити ви-
біркову стратегію Євросоюзу, 
спрямовану на обмеження нега-
тивних наслідків політики ЄС 
для українського суспільства, 
націлену натомість на здій-
снення відчутного впливу на 
урядовий клас. Але також певну 
роль відіграватиме мотивація, 
щоб не посилювати тих стиму-
лів, які штовхають владу з Києва 
в обійми Кремля і залишити від-
критою європейську перспек-
тиву для України. 

У. Т.: Ваш колега з Центру схід-
них студій Славомир Матушак 
стверджує у своєму новому до-
слідженні, що в Україні за роки 
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Спілкувався 
Олександр 

Пагіря 



У Польщі можна 
перераховувати 

1% 
податків  

на користь  
будь-якої  

неурядової  
організації

У 2011 році Фонд 
ім. Стефана  

Баторія витратив  
на свою діяльність 

понад  

€1,5 млн 
і надав 220 дотацій 

неурядовим  
організаціям

незалежності сформувалася 
«олігархічна демократія», яку 
українцям буде важко подо-
лати у коротко- і навіть серед-
ньостроковій перспективі. як, 
на вашу думку, можна розі-
рвати це «зачароване коло» 
українського політикуму, коли 
владні відносини визначає ве-
ликий бізнес?

– Проблеми зрощення меха-
нізмів демократичної влади з 
владою грошей є у найдемокра-
тичніших країнах. Наприклад, 
відомий аналітик Френсіс Фуку-
яма у своєму журналі «Амери-
канський інтерес» торік присвя-
тив цілий номер проблемі олі-
гархізації американської демо-
кратії. Але Сполучені Штати 
все-таки лишаються демокра-
тією, де громадська думка, ви-
борці за допомогою механізмів 
ротації влади та зміни законо-
давства (приміром, виборчого) 
можуть обмежити політичний 
вплив олігархії. Проблеми Укра-
їни набагато глибші. Вони стосу-
ються, по-перше, демократизму 
самих виборів. Це випливає на-
самперед із того факту, що деякі 
провідні лідери опозиційного та-
бору перебувають в ув’язненні, а 
отже, не можуть брати участь у 
перегонах. А по-друге, через не-
прозорий характер процесу во-
левиявлення, на чому наголошу-
ють місії іноземних спостерігачів 
й проти чого протестують укра-
їнські громадяни. По-третє, без 
вільних і плюралістичних ЗМІ 
не може бути демократії. У сьо-
годнішньому відкритому світі 
зберігати диктатуру чи напів-
диктатуру, олігархічну чи будь-
яку іншу, буде дедалі важче. Гро-
мадяни бачать на прикладі ін-
ших країн, що так не повинно 
бути. Будь-які песимістичні про-
гнози я вважаю безпідставними. 
Але відновлення повної демо-
кратії в Україні може відбутися 
тільки в результаті тиску на 
владу з боку громадян, які не по-
годжуватимуться з позбавлен-
ням їх частини прав.

У. Т.: чи здатні сучасні україн-
ські опозиційні сили в нинішніх 
умовах запропонувати якийсь 
альтернативний шлях розвитку 
країни? 

– Самі українці здатні краще 
за мене відповісти на запитання 
щодо можливостей опозиції. 
Але від її креативності, від 
близькості відповідей щоден-

ним турботам громадян, від 
можливості мобілізувати їх за-
лежатиме вплив опозиції на по-
літичну дійсність у вашій кра-
їні.

У. Т.: яку роль повинні відігра-
вати аналітичні центри (think 
tank) та експертні середовища у 
формуванні громадянського 
суспільства, зокрема базуючись 
на польському досвіді? 

– У країнах із більш розви-
неною демократією є багато та-
ких установ. Вони сприяють 
формулюванню нових концеп-
цій, відповідей на численні про-
блеми економічного, суспіль-
ного та політичного життя. Та-
ким чином, збагачуючи банк 
ідей, які циркулюють у суспіль-
стві, впливають на ідеї та дії по-
літичних партій і громадських 
організацій. У Польщі спостері-
гається прогрес у розвитку цих 
установ, але він ще занадто по-
вільний, як на потреби країни зі 
швидкими темпами розвитку й 
величезними потребами. 

У.Т.: які основні механізми 
впливу аналітичних центрів на 
громадськість? чи достатньо 
лише підготувати аналітичний 
звіт і зробити його презентацію? 

– Так звані think tank у краї-
нах із розвиненою демократією 
рідко обмежуються вивченням 
громадської думки. Їхня голо-
вна функція полягає в підго-
товці аналітичних досліджень, 
які показують дійсний стан 
справ у різних ключових галу-
зях. На цій основі пропонують 
вирішення наявних проблем чи 
вибір стратегії розвитку. Зазви-
чай у різних аналітичних цен-
трів відмінні концепції – вони 
часто організаційно чи ідейно 
пов’язані з політичним парті-
ями, чим зумовлені й різні рі-
шення. Конфронтація між ними 
є елементом здорового демокра-
тичного життя.

У. Т.: чому в країнах із низьким 
рівнем демократії аналітичні 
центри переважно працюють за 
принципом проїдання коштів 
грантодавців та окозамилю-
вання, не даючи якоїсь помітної 
користі суспільству? які необ-
хідні умови для того, щоб вони 
перетворилися на рушій демо-
кратичних змін?  

– Центри дослідження 
громадської думки повинні 

мати гарантії незалежності, 
щоб результати їхніх дослі-
джень не служили насправді 
маніпуляції суспільством. Не-
залежність таких осередків 
сприяє розвитку самосвідо-
мості громадської думки, а 
отже, і її свідомішій самоорга-
нізації та політичній актив-
ності.

У.Т.: якою має бути функція 
держави для посилення ефек-
тивності роботи аналітичних 
центрів і громадських організа-
цій та їхнього впливу на сус-
пільство? як ця система, зо-
крема, працює в Польщі? 

– У демократичних держа-
вах, де еліти здатні мислити в 
довгостроковій перспективі, 
створюються умови для розви-
тку громадянського суспільства. 
Наприклад, через податкову 
систему. У Польщі можна пере-
раховувати 1% податків на ко-

ристь будь-якої неурядової ор-
ганізації. Держава також захи-
щає від будь-якого тиску на ор-
ганізації, які здійснюють контр-
оль за різними інститутами гро-
мадського життя.

У.Т.: чи можна сказати, що в су-
часних умовах у Польщі є 
окрема «влада експертних се-
редовищ», яка визначає гро-
мадську думку в країні? 

– На жаль, сьогодні ще не-
має підстав говорити про таку 
владу. Експертне середовище 
все ж здатне відігравати іс-
тотну роль у підготовці проек-
тів реформ, якими може ско-
ристатися держава. Вони спро-
можні формувати громадську 
думку, привертати увагу до різ-
них патологічних явищ, примі-
ром корупції, і пропонувати 
проекти законів, які б цьому за-
побігали. А загалом можуть 
впливати на підвищення рівня 
поінформованості та публічних 
дебатів, збагачуючи цим демо-
кратичне життя. 

У СьОГОДНІШНьОМУ 
ВІДКРиТОМУ СВІТІ ЗБЕРІГАТи 
ДиКТАТУРУ чи 
НАПІВДиКТАТУРУ, 
ОЛІГАРХІчНУ чи БУДь-яКУ 
ІНШУ, БУДЕ ДЕДАЛІ ВАжчЕ

№ 44 (261) 2 – 8.11.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|27

поглЯД|поліТИКА



П
оведінка верховної влади в Україні про-
тягом цих 20 років постійно викликала 
сумніви щодо нашого суверенітету. Не-
скінченні промови про особливі відно-

сини з Росією, внаслідок чого часто нехтували 
усталеною формально-дипломатичною практи-
кою нормальних міждержавних зв’язків, буду-
вати їх не на міжнародному праві, а на «понят-
тях», на зустрічах «без краваток» (добре, що хоч 
не без штанів), нехтування необхідними в цій 
сфері ритуалами і церемоніями – усе це форму-
вало дуже слизьке і небезпечне тло українсько-
російського співіснування.
Але те, що сталося з російським дисидентом (на 
жаль, доводиться повертатися до політичної лек-
сики 60–70 років XX століття) Развозжаєвим у 
центрі столиці України, наочно висвітлило той 
факт, що наш суверенітет є фікцією. Бригада ро-
сійських силовиків, приїхавши до Києва, як до 
свого Урюпінська чи Сизрані, схопила людину 
ледве не на сходах міжнародного представни-
цтва у справах біженців і повезла до Росії. Кор-
дон викрадачі разом зі своєю жертвою перетнули 
без жодних проблем чи непорозумінь з прикор-
донниками України. Ці високі фахівці, здатні, 
коли треба, помітити зайву пачку цигарок, упри-
тул не побачили зв’язану людину в машині. 
Отже, де-факто ми не маємо спецслужб, не ма-
ємо прикордонників, не маємо самого кордону, 
та й із МЗС і МВС теж усе дуже проблематично. 
Суцільна бутафорія, як колишнє Міністерство за-
кордонних справ УРСР (яке не мало жодного по-
сольства за кордоном).
Російські силовики й раніше почувалися в неза-
лежній Україні доволі комфортно, а за донецької 
команди почали поводитися демонстративно на-
хабно і навіть викликом, показуючи, що добре 
пам’ятають знамениті слова свого верховного 
шефа, що були сказані президентові США: 
«Джордже, Україна – це навіть не держава». 
Справді, якби в центрі столиці будь-якої повно-
цінної держави, нехай дуже маленької, іноземні 
спецслужби вкрали людину, це викликало б цілу 
зливу відставок високопосадових компетентних 
осіб, які відповідають за цю ділянку державної 
діяльності. А в керівних лавах Партії регіонів та 
призначених нею начальників – жодної реакції 
на цей публічний плювок російських братів у бік 
тих в Україні, хто мав гарантувати Конституцію, 
зокрема суверенітет, незалежність, територі-
альну цілісність, права і свободи людини та інші 
гарні речі.
Платники податків, якби в нас нарешті сформу-
вався клас людей, що здатні мислити такими ка-
тегоріями, могли б запитати: навіщо ми сплачу-
ємо гроші на утримання СБУ, прикордонної 
служби, МЗС, які всі досі не спромоглися висло-
вити щось притомне з приводу того, що сталося. 

У центрі нашої столиці – натуральний розбій у 
стилі кавказьких абреків. І де ж ті, які з холод-
ною головою, гарячим серцем і чистими руками? 
Якщо нічого не знали, то це свідчить про абсо-
лютну службову невідповідність та остаточну 
дискваліфікацію. Якщо ж знали і нічого не ро-
били, то це схоже на службовий злочин. Служби 
безпеки в різних країнах для того й існують, щоб 
не дозволяти закордонним колегам нахабно 
вправлятися на чужих територіях. Наприклад, 
Швейцарію вважають столицею світового шпи-
гунства, бо кожна розвідка вважає за потрібне 
тримати в цій країні свою резидентуру. Місцева 
контррозвідка все знає, все відстежує, але нікого 
не чіпає, допоки іноземні лицарі плаща й кин-
джала лишаються в межах пристойності, тобто 
нікого не вбивають і не крадуть. Щойно щось 
таке трапляється, і влада цієї держави негайно 
реагує, бо йдеться про замах на суверенітет і гро-
мадський порядок.
А тут справжнісінький міжнародний бандитизм і 
якесь загадкове мовчання офіційних структур 
України. Звісно, ми бачимо наслідки відсутності 
ефективного громадського контролю за діяль-
ності силовиків України, які досі є невиправдано 
закритими і непрозорими. Що знає громадськість, 
приміром, про специфічні контакти СБУ з росій-
ськими спецслужбами? Адже сьогодні після доко-
рінної зміни керівництва служби деякі дотепники 
називають цю структуру ФСБУ… А прикордонна 
служба, де її начальник дослужився аж до гене-
рала армії? Хіба вона нас захистила від сотень ти-
сяч незаконних мігрантів, від наркотрафіків, від 
неконтрольованого пересування через наш кор-
дон? Та й чи є такий в природі?
Отже, днями «орли Путіна» схопили в Україні 
російського громадянина. Але, переконавшись у 
цілковитій безкарності, чи не стануть російські 
«чекісти» (як вони досі називають, хоча важко 
уявити, щоб спецслужби сучасної Німеччини 
гордовито називали себе гестапівцями) викра-
дати громадян України, до яких у них виникнуть 
претензії?
Чи потрібні нам такі силові структури? Наші со-
вєтські друзі в недолі – Литва, Латвія, Естонія – 
не стали реформувати КГБ у своїх державах, а 
знищили цей каральний орган тоталітарної дик-
татури, створивши натомість цивілізовані націо-
нальні спецслужби без сталінсько-єжовсько-
бєрієвської спадковості.
Інцидент у Києві залишає відчуття неспокою: чи 
не перетвориться Україна на територію безпере-
шкодного полювання ФСБ, ГРУ, СЗР та інших 
спецформувань РФ на громадян нашої держави? 
І чи не означає це, що українські силовики мо-
жуть таким самим чином повернути в Україну з 
Росії втікачів часів Помаранчевої революції: Ба-
кая, Боделана, Білоконя?  

Автор:  
Ігор Лосєв

Енциклопедія ілюзій: 
державний кордон України
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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



Р
осійська опозиція майже 
щаслива – їй нарешті 
вдалося структуруватися, 
сформувавши Координа-

ційну раду в кількості 45 осіб. 
23 жовтня КР вперше зібралася 
на орендованому майданчику 
московського клубу DOME й 
практично безальтернативно 
вибрала свого голову – Алєксєя 
Навального.

Деякі спритні спостерігачі з 
числа тих, хто живе від мітингу 
до мітингу, поспішили назвати 
КР новим важливим етапом у 
російському політичному житті 
й черговим впевненим кроком 
опозиції до розгрому путін-
ського режиму. Між тим перше 
ж засідання КР скінчилося роз-
дратованим закликом запеклої 
опозиціонерки Євґєнії Чіріковой 
«повчитися в шахраїв і злодіїв 
злагодженості». І правда, про-
сперечавшись дві з половиною 
години про першочергові за-

вдання, КР дійшла висновку про 
необхідність створення «Форума 
свободной России», що склада-
тиметься з тих, хто проголосував 
за КС (80 тис.), а також випуску 
нової заяви проти катувань та 
репресій. Спільна спроба відре-
дагувати її текст у кінцевому під-
сумку й викликала сумну ре-
пліку Чіріковой.

Ті, хто передрікає опозиції 
нове життя у світлі рішень Ко-
ординаційної ради, забувають 
про те, що бюрократія тільки 
тоді лежить в основі порядку, 
коли бере на себе функції пра-
вильного розподілу потоків сус-
пільного життя. Коли останніх 
немає, то й вона стає самодос-
татньою машиною. Бюрократія 
заради бюрократії – глухий кут.

Щось подібне починає від-
буватися з російською опози-
цією. Ейфорія минулого грудня, 
якій уже давно час перейти в 
русло ділової політичної актив-

ності, так міцно засіла в головах 
опозиції, що поступово починає 
диктувати свої правила. Одне з 
них – дружно й істерично спі-
вати «мы наш, мы новый мир 
построим», незважаючи на те 
що там немає ні цегли, ні роз-
чину, ні навіть проекту будівни-
цтва. Не кажучи вже про буді-
вельників.

Опозицію не збентежив той 
факт, що вибирати Координа-
ційну раду визвалися 80 тис. 
осіб – населення середнього ра-
йонного центру. Для країни в 
150 млн це катастрофічно неба-
гато. Не дивує і те, що жодних 
цілей КР собі не визначила. Го-
ворити лише про координа-
ційну функцію несерйозно, бо 
координувати можна розріз-
нене, а російська опозиція не 
дотягує поки що навіть до стану 
розрізненості, обмежуючись 
лише станом зваженого роз-
чину. КР організовувалася і роз-

Автор:  
Катерина 
Барабаш, 

Росія

Опозиціонерв
Російський протестний рух іде в башту зі слонової кістки
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почала свою діяльність зі ста-
рими лозунгами, не маючи ні 
політичної, ні економічної плат-
форми. 

Того самого дня, коли відбу-
лося перше засідання КР, на по-
літичній арені знову замаячив 
Міхаіл Прохоров, людина по-
мітна у всіх відношеннях. Зо-
крема, й у вмінні зіскакувати з 
політичного поїзда, що розі-
гнався за сигналом Головного 
Машиніста. Як і належить діло-
вій людині, колишній «супер-
ник» Путіна на президентських 
виборах супроводив створення 
своєї партії «Гражданская плат-
форма» низкою зрозумілих со-
ціальних намірів, починаючи із 
виведення держави з медіа-
ринку та цілковитої приватиза-
ції ЗМІ й закінчуючи запрова-
дженням соціальної медицини.

Ці збори – КР і нової прохо-
ровської партії – відбулися в 
один день і в один час. Мало хто 
захоче всерйоз засумніватися в 
«замовному» характері згаданої 
політсили, і її поява на політич-
ній арені на чолі з екс-біз-
несменом точнісінько в момент 
нового витка опозиції навряд чи 
випадкова. Будь-який доморо-
щений опозиціонер, чия опози-
ційність зводиться до гнівних 
антивладних постів у 
LiveJournal і виходів на мітинги 
в хорошу погоду, спроможний 
порівняти дві нові структури, 
причому не на користь струк-
тури Навального, що не змогла 
поки що створити жодної про-
грами, крім «Геть Путіна будь-
якою ціною!» 

Сам по собі лозунг цілком 
популярний у колах «розсердже-
них громадян», особливо врахо-
вуючи останні дії влади: «добро-
вільну» явку з повинною опози-
ціонера Лєоніда Развозжаєва 
(від якої він уже відмовився), по-
збавлення депутатського ман-
дата одного з найзавзятіших 
критиків влади в стінах Держ-
думи Ґєннадія Ґудкова, переслі-
дування учасників мітингу 6 
травня, шаленство пітерських 
законодавців, що забороняють 
гомосексуалізм і тупіт котів. Усе 
це, слід зауважити, відбувається 
на тлі масованого і невиправда-
ного підвищення цін за всіма 
фронтами.

Однак час минає, влада де-
далі активніше переслідує опо-
зицію: порушено карні справи 
проти Навального, Удальцова та 

його помічника Лєбєдєва, в ко-
лонії етаповано засуджених 
учасниць панк-гурту Pussy Riot, 
спецслужби процвітають у пошу-
ках зов нішніх ворогів (замість 
Бєрєзовского тепер голов ним 
недругом Росії став грузинський 
парламентарій Ґіві Тарґамадзе, 
який нібито фінансує «болотни-
ків»), банить сторінку відомої 
своєї супротивниці, колишньої 
телеведучої Ольґі Романовой на 
Facebook. На ці наступи опози-
ція відповідає: «Брешеш – не ві-
зьмеш», намагаючись зробити 
кроки в бік консолідації. Спроба 
консолідації вилилась у ство-
рення офіційної еліти опозиції – 
Координаційної ради, органу без 
повноважень, без вагомої під-
тримки, без планів. По суті, він 
став баштою зі слонової кістки, в 
яку забралася російська опози-
ція, не дуже розуміючи, що їй 
далі робити.

Власне, у цьому немає ні-
чого дивного – російська опози-
ція ще надто молода, щоб устиг-
нути за короткий час свого існу-
вання адаптуватися до нових 
політичних реалій. Вона не 
здатна правильно скористатися 
з незадоволення чималої час-
тини громадян наявним станом 
речей у країні, у той час як 
влада, що має ще з радянських 
часів солідний досвід ідеологіч-
ної роботи з народом, знаходить 
дедалі нові способи довести 
свою життєздатність.

І головне, чим грішить ни-
нішня протестна верхівка, – це 
відсутність справжнього лідера. 
Навальний, визнаний найпопу-
лярнішим опозиціонером, – 
майданний політик, що створив 
свою політичну репутацію на 
зриванні масок із партії шахраїв 
і злодіїв. Але всі маски давно зі-
рвані. Ті, хто і раніше не сумні-
вався в радянсько-гебістсько-
корупційній заквасці «Единой 
России», з приходом Наваль-
ного в лідери нічого нового для 
себе не відкрили. Ті, хто мав 
сумніви, ще трохи посумніва-
лися, але повірили йому й чека-
ють на продовження.  

Пригадуєте, що Базаров ка-
зав на докір Кірсанова, що ви, 
мовляв, усе руйнуєте? «По-
трібно спочатку місце розчис-
тити», – відповідав головний ні-
гіліст російської літератури. 
Якби він знав, ЩО і ХТО прийде 
на розчищене ним і його сорат-
никами місце…  
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Синє чи 
червоне?
Долю президентських 
виборів у США можуть 
вирішити всього лише 
кілька десятків голосів 
громадян, які ще не 
визначилися 

З
а кілька днів до виборів у 
США, що відбудуться у ві-
второк, 6 листопада, наці-
ональні соцопитування 

віддають перевагу в кілька від-
сотків чинному президенту Ба-
раку Обамі. Під час виборів ви-
рішальне значення матимуть не 
тисячі, а десятки, можливо, на-
віть кілька голосів тих, хто на-
разі не визначився у дев’яти 
штатах. Насамперед в Огайо, 
Флориді, Пенсильванії та Вір-
джинії.

АМЕРиКА ДВОХ КОЛьОРІВ
«Немає консервативної чи лібе-
ральної Америки. Немає чорної, 
латиноамериканської чи азій-
ської Америки. Є Сполучені 
Штати Америки. Влада ділить 
нас на синіх – демократів та чер-
воних – республіканців», – ця 
промова на з’їзді Демократичної 
партії 2004 року засвітила зірку 
Барака Обами, на той час лише 
кандидата в сенатори. Тоді зала 
аплодувала зі сльозами на очах 
і перепитувала: хто такий 
Обама? За чотири роки Америка 
обрала першого темношкірого 
президента, який обіцяв країні 
надію та об’єднання.

«Якщо я скажу, що небо 
синє, республіканці заперечать 
– червоне», – сьогодні виголо-
шує Обама на зустрічі з вибор-
цями. «Ніколи сучасна Америка 
не була такою роз’єднаною. І все 
з вини президента. Обама не 
кандидат «надії» та «змін». Щоб 
відволікти виборця від проваль-
них результатів в економіці, він 
демонізує супротивника», – за-
кидає власнику Білого дому 

кандидат у віце-президенти 
Пол Райян.

Екрани телевізорів, смарт-
фонів, планшетів і сіті-лайтів 
рясніють червоно-синіми ма-
пами, розділяючи Сполучені 
Штати за політичними переко-
наннями. 

Республіканці стають кон-
сервативнішими – заперечують 
будь-яке державне регулю-
вання, збільшення податків для 
найбагатших, відмовляються 
вірити у зміни клімату, а забо-
рона абортів досі залишається 
найпринциповішим політич-
ним питанням. Демократи ж лі-
беральні як ніколи: впроваджу-
ють загальнонаціональну стра-
хову систему охорони здоров’я, 
намагаються зменшити по-
датки, дозволяють одностатеві 
одруження й аборти.

Протягом одного дня Мітт 
Ромні долає чотири часові по-
яси, щоб зустрітися з вибор-
цями у чотирьох різних штатах. 
Розклад обох кандидатів узго-
джується останньої хвилини 
відповідно до проведених шта-
бами соцопитувань. Зменшився 
рейтинг в одній із околиць 
Айови – летимо туди.

«Обама – поганий для еко-
номіки», «Робочі місця, робочі 
місця, робочі місця!» – повто-
рює Ромні сотні разів на день. У 
наполегливості республіканцю 
не відмовиш. Мормон за вірос-

повіданням кандидат від респу-
бліканців мав досвід роботи у 
місії. За традицією молоді мор-
мони мають протягом двох ро-
ків ходити по домівках, навер-
таючи у свою віру.

«Обама ніколи не керував 
великою компанією, тоді як 
Ромні – один із найуспішніших 
підприємців країни», – голо-
вний аргумент на користь гу-
бернатора. «Попри величезну 
кількість критичної інформації, 
американські журналісти не 
звертають уваги на вагомі де-
талі. Ромні намагається асоцію-
вати себе із середнім бізнесом, 
тоді як сам ніколи не був під-
приємцем як таким. Він син ав-
томагната. Його компанії не 
створювали робочих місць, а 
збагачувалися за рахунок ско-
рочень і переведення виробни-
цтва за кордон, де дешевше», – 
пояснює професор медіа з Уні-
верситету Нью-Йорка Робін Ан-
дерсен, яка досліджує те, як ЗМІ 
викривляють політичну реаль-
ність.

ДЕБАТи, щО ЗМІНиЛи ВСЕ
«Якби Обама виграв перші теле-
дебати, кампанія завершилася 
б. Президент виглядав жах-
ливо», – стверджує Девід Хам-
фервілль – наближений до де-
мократів політтехнолог. Він 
працював у передвиборчому 
штабі Барака Обами у 2008-му. 

Автор: 
Наталя 

Гуменюк, 
США 

Останні соцопиту-
вання про під-

тримку кандидатів 
у президенти США: 

Мітт Ромні – 

49%
Барак Обама – 

47%
The Rasmussen 

Reports  
(27–29 жовтня)

Мітт Ромні – 

47%
Барак Обама – 

48%
CBS News/New York 

Times  
(25–28 жовтня)
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«Дебати важливі, адже хоч би 
скільки він витратив на ре-
кламу, люди перестають на неї 
реагувати».

За Міттом Ромні закріплю-
вався образ мультимільйонера, 
якому байдуже до пересічного 
американця. Від серпня Обама 
утримував перевагу у 5%. Осо-
бливо після промови про соці-
альну несправедливість, виго-
лошену екс-президентом Біл-
лом Клінтоном на з’їзді демо-
кратів. Колишній власник Бі-
лого дому досі є одним із най-
популярніших політиків і ора-
торів країни. (Стосунки між 
Клінтоном і Обамою тривалий 
час залишалися прохолод-
ними, допоки радники не при-
вчили їх разом грати в гольф).

«Радники Обами помили-
лися. Наполягали, що прези-
дентові неприпустимо вдава-
тися до критики опонента. Най-
гірше, що дискусія перетвори-
лася на шоу, в якому важлива не 
суть, а те, як тримається канди-
дат», – пояснює медіа-експерт 
Робін.

«Президент жив у віртуаль-
ному світі. Оточення запевняло, 
що він сам по собі хороший, а 
Ромні аж ніяк не конкурент. 
Бульбашка луснула», – уточнює 
політтехнолог Девід Хамфер-
вілль. «Ромні відомий зміною 
позиції, лишень би догодити 
виборцю. Обама не вірив, що 

публіка на це не купиться. Гля-
дачі повірили, а заразом поду-
мали, що Ромні не такий уже й 
жахливий».

Наступного дня таку думку 
підхопили медіа, блогери, як 
ліберальні, так і консервативні. 
Другий раунд дебатів «зупинив 
кровотечу». Третій, що стосу-
вався зовнішньої політики, не 
був важливим. Своїм успіхом 
на міжнародній арені Обама 
вважає вбивство Усами бін Ла-
дена, Арабську весну й те, що 
під час операції в Лівії не заги-
нув жоден американський вій-
ськовий, порівняно з катастро-
фічною війною в Іраку. Респу-
бліканці лякають виборців хао-
сом на Близькому Сході, а за 
спроби Обами домовлятися з 
Росією, Венесуелою чи Іраном 
називають президента «слаба-
ком».

ЕЛЕКТОРАЛьНА ПРОЕКЦІя 
Після дебатів ті, хто не вірив у 
перемогу Ромні, почав вкла-
дати у кампанію мільйони до-
ларів. Вважалося, найгірше, що 
могло статися з американською 
виборчою системою, – це 
зняття обмежень на фінансу-
вання. Саме таке рішення суд 
ухвалив два роки тому. За-

гальна вартість обох компаній 
може сягнути рекордних $6 
млрд. Усі ці кошти спрямовані 
на агітацію у дев’яти штатах. 
Якщо розділити цю суму між 
виборцями, що не визначилися, 
на кожного з них припадає 
мільйон. Новація президент-
ської кампанії-2012 – адресо-
вана агітація. Обидва штаби ма-
ють дуже хороші бази даних. 
Вони звертаються окремо до 
кожної групи виборців – робіт-
ників, лікарів, шахтарів, вчите-
лів, студентів, пенсіонерів. До-
сить і чорного піару. Студенти з 
Огайо розповідають, що в уні-
верситетах поширюють псевдо-
кументальний фільм, у якому 
схожий на Барака Обами голос 
зізнається, що він не христия-
нин, а мусульманин, і наро-
дився не в США.

Огайо – це США у проекції. 
Цей провінційний штат і 
справді має вирішальне зна-
чення у змаганні, хто стане 
найвпливовішою людиною 
планети. З одного боку, жителі 
бідних передмість промисло-
вих центрів, які потерпають 
від кризи, вважаються вотчи-
ною демократів. З іншого – 
консервативні й побожні білі 
фермери та малі підприємці, 
які навряд чи зрадять респу-
бліканцям. Минулого разу 
мешканці штату повірили 
Обамі, але за роки його прези-
дентства їхні проблеми не 
були вирішені. Герб Ашер, про-
фесор місцевого університету 
стверджує: «У нас є тисячі лю-
дей, що пропрацювали на за-
водах, які нині закриваються. 
Їм по 40–50 років, а вони лише 
мають шкільну освіту. Хтось 
має подбати про їхню перепід-
готовку». 

«Якщо Обама виграє, то 
лише тому, що американцям 
буде соромно не переобрати 
першого в історії темношкі-
рого президента», – заявляють 
близькі до республіканців екс-
перти під час одного із заходів 
в аналітичному центрі Ва-
шингтона. Тут зібралися пред-
ставники великого бізнесу за-
для того, щоб дізнатися, які 
реальні шанси має Ромні. На 
екранах графіки та схеми, що 
проектують потрібну для гу-
бернатора комбінацію дій для 
перемоги у штатах. «Кажуть, 
республіканцю не потрапити у 
Білий дім без Огайо, але це 
всього-на-всього традиція... 
Опитуванням, які віддають пе-
ремогу Обамі, не варто дові-
ряти», – стверджують вони. 

Після того як Східне узбе-
режжя Америки накрило урага-
ном «Сенді», аналітики підрахо-
вують політичний вплив 
шторму. Наразі обидва канди-
дати зупинили кампанію. Це не 
на користь Ромні, адже він має 
наздоганяти. Та якщо феде-
ральний уряд не впорається з 
наслідками , постраждає Обама. 
Американці жартують, мовляв, 
хоч би до яких виборчих страте-
гій вдавалися політики, гово-
рячи про робочі місця, аборти, 
податки, міжнародні відносити, 
природа нагадала про най-
більшу біду США, яку обидва 
кандидати воліли не згадувати 
– глобальне потепління. 

Загальна вартість 
президентської 
кампанії у США 

може сягнути ре-
кордних 

$6 млрд.
 Усі ці кошти спря-
мовані на агітацію 
у дев’яти штатах. 

Якщо розділити цю 
суму між вибор-

цями, що не визна-
чилися, на кожного 

з них припадає 
мільйон

ПІСЛя ДЕБАТІВ ТІ, ХТО НЕ 
ВІРиВ У ПЕРЕМОГУ РОМНІ, 
ПОчАВ ВКЛАДАТи У 
КАМПАНІЮ МІЛьйОНи 
ДОЛАРІВ  
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Американський 
вибір Європи
У ЄС сподіваються на перемогу Барака Обами 
на виборах, але очікуватимуть глобального 
лідерства від будь-якого президента США

я
кби європейці могли взяти 
участь у виборах прези-
дента США наступного 
тижня, не було б жодного 

сумніву щодо переможця. Барака 
Обаму знову обрали б із вели-
кою перевагою в голосах. Але 
американці бачать усе по-
іншому. І до фінішу вже так 
близько, що жоден із лідерів 
Старого світу не передбачить, із 
яким главою держави дове-
деться зустрітися через два 
тижні. Але вони точно знають, 
що хоч би хто став господарем 
Білого дому, йому доведеться 
знову мати справу з континен-
том, який дедалі сильніше пере-
ймається власним майбутнім та 
відносинами зі Сполученими 
Штатами Америки.

Усі закордонні держави хо-
тіли б бачити в Білому домі 
саме нинішнього президента, 
якого вже знають. У них було 
чотири роки, щоб з’ясувати 
його характер, пристосуватися 
до лінії поведінки і зрозуміти 
пріоритети. З новим – усе дове-
деться починати з нуля: вста-
новлювати особисті контакти, 
привертати його увагу до своїх 
проблем, а інколи й просто на-
вчати азів зовнішньої політики.

Цього року занепокоєння з 
приводу Мітта Ромні навіть іще 
більше через його вплив на 
праве крило Республіканської 
партії. В очах більшості захід-
них європейців республіканці – 
це політсила, що обстоює вкрай 
однобокий (а то й небезпечний) 
зовнішньополітичний курс. На-
приклад, воєнний удар по Ірану, 
беззастережну підтримку Ізра-
їлю, конфронтацію з Китаєм і 
утвердження американської 
військової сили по всьому світу. 
Вони сподіваються, що у ви-
падку обрання Ромні виявиться 

поміркованішим і прагматичні-
шим, ніж його передвиборна 
риторика, й поводитиметься як 
тоді, коли був губернатором 
штату Массачусетс. Але є і побо-
ювання, мовляв, якщо республі-
канцям удасться взяти під 
контроль обидві палати Кон-
гресу, то Рух чаювання вже не 
спинити. Тоді Ромні самому 
буде важко ігнорувати лінію, 
нав’язану його політсилою, яку 
європейці вважають екстре-
мальною.

Однак це не означає, що 
Обама не дає приводів для три-
воги. Він розчарував багатьох у 
Європі, як і багатьох своїх влас-
них прибічників у США. Ниніш-
ній очільник держави бачиться 
надто раціональним, надто без-
стороннім і надто впертим, щоб 
завоювати необхідну підтримку 
Конгресу, а отже, не зможе про-
водити ключової лінії, від якої 
залежить не лише Америка, а й 
решта світу, а особливо свого 
економічного курсу. Водночас 
його вважають надто слабким 
або незацікавленим у деяких 
ключових царинах, де, на думку 
Європи, Сполучені Штати 
повин ні демонструвати своє лі-
дерство. Тут мають на увазі, зо-
крема, реакцію на Арабську 
весну та на близькосхідний 
мирний процес.

Європейці розуміють, що 
впродовж шести передвибор-
них місяців американські кан-
дидати в президенти заклопо-
тані внутрішніми питаннями 
та своєю власною електораль-
ною кампанією, тож не можуть 
багато уваги приділяти зовніш-
ній політиці. Але цього року 
питання переобрання лідера 
стоїть особливо гостро. І не че-
рез події у Вашингтоні, а тому 
що основні країни Західної Єв-

ропи цілком зайняті кризою 
єврозони. Зазвичай очільники 
держав Старого світу намага-
ються відвідати Білий дім від-
разу після інавгурації нового 
президента у січні, особливо 
якщо змінюється команда. Але 
цього року вони, можливо, усе 
ще обмірковуватимуть непро-
сті перемовини, намагаючись 
урятувати євро й не допустити 
дефолту в Греції. Наближення 
виборів у Німеччині означає, 
що до цієї події не буде при-
йнято жодних важливих рі-
шень, і це змусить лідерів країн 
монетарного союзу всю увагу 
спрямувати на власні вну-
трішні проблеми саме тоді, 
коли вони мали б будувати нові 
мости через Атлантику.

Утім, хоч би хто оселився в 
Білому домі, західні лідери да-
дуть йому зрозуміти: Америка 
тепер мусить рішучіше демон-
струвати глобальне лідерство в 
економіці, якщо ми хочемо по-
вернути її зростання й покласти 
край уже затягнутій кризі. Де-
які політичні оглядачі в Іспанії 
та Британії, наприклад, навіть 
сподіваються, що перемога 
Ромні пришвидшить цей про-
цес, бо він відразу знизить по-
датки й заохочуватиме спо-
живчі витрати, а це дасть по-
штовх економіці до нового під-
йому і допоможе іншим краї-

Автор:  
Майкл Бініон,  

Велика 
Британія 

34|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 44 (261) 2 – 8.11.2012

СвіТ|вИборИ у сШа



Опитування,  
проведене у  

21 країні 
світу  

GlobeScan  
на замовлення BBC 

World Service,  
засвідчило,  
що тільки  

пакистанці  
обрали б  

президентом США 
Мітта Ромні.  

В інших  

20  
державах  

із великим відри-
вом лідирує Барак 

Обама

Загалом було  
опитано  

21 797 
 осіб; 
50% із них  

проголосували б  
за Обаму,  

і тільки 9% –  
за Ромні

УЛЮБЛЕНЕЦЬ 
БАРАК. 
Нинішнього 
президента 
США у світі 
люблять куди 
більше, ніж 
Мітта Ромні, 
але не без 
застережень

нам дещо відійти від режиму 
суворої економії. У будь-якому 
разі переможець американ-
ських виборів повинен негайно 
взятися за проблеми націо-
нального бюджету, аби не до-
пустити автоматичного змен-
шення видатків. Воно означало 
б, що державні витрати будуть 
раптово урізані, а це відразу 
може зупинити зростання еко-
номіки США й навіть зіштов-
хнути її назад у рецесію.

Новому президентові дове-
деться, крім того, набагато чіт-
кіше сформулювати свою полі-
тику на Близькому Сході та в 
Афганістані. Уся Європа споді-
вається забрати війська із цієї 
країни, але хоче гарантії, що 
США зможуть діяти за його 
узгодженим графіком виве-
дення, а крім того, ще й домов-
лятимуться стосовно продо-
вження часткової військової 
підтримки після 2014 року. 
Інакше є підстави для побою-
вань, що Афганістан швидко по-
рине в хаос і що всі загиблі там 
європейські миротворці віддали 
своє життя марно.

Іран також буде безпосе-
реднім джерелом проблем. 
Якщо виграє Обама, залиша-
ється надія, що він усе ще 
зможе стримувати Ізраїль і пе-
решкоджати будь-яким одно-
стороннім нападам остан-

нього, а може, й зуміє залу-
чити Тегеран до переговорного 
процесу. Але все одно посилю-
ватиметься тиск на президента 
(особливо якщо оберуть Ромні) 
з вимогами зробити щось ра-
дикальне, аби змусити Іран 
відмовитися від своєї ядерної 
зброї. Сирія теж дедалі більше 
непокоїть. У підтримці лівій-
ських повстанців силами 
НАТО Обама відійшов на за-
дній план. Чи залишатиметься 
він і надалі ще й осторонь си-
рійської проблеми? Європа 
сама не знає, що робити. Але 
інтервенція може виявитися 
неминучою, особливо якщо 
уряд Асада і далі перетворюва-
тиме сирійські міста на міні-
Сталінгради і провокуватиме 
Туреччину, члена НАТО.

Обидва кандидати зробили 
головним напрямком своїх 
президентських кампаній су-
вору позицію стосовно Китаю. 
Але Європі не потрібна нова 
холодна війна, цього разу з 
Піднебесною, а надто в час, 
коли змінюється керівництво 
КНР і нові лідери з усієї сили 
намагатимуться продемон-
струвати, що Вашингтон їх не 
залякає. Китай усе ще залиша-
ється ключовою умовою виду-
жання світової економіки, по-
при сповільнення власного 
зростання. Європа хоче, щоб 

США знову зав’язали такі від-
носини з ним, за яких могли б 
переконати Пекін допомогти їй 
із її власними економічними 
проблемами.

До Росії в європейців став-
лення неоднозначне. Західна Єв-
ропа незадоволена зривом пере-
завантаження в американсько-
російських відносинах і звинува-
чує в їх погіршенні Путіна. Але 
країни, які мають величезні ін-
вестиції та економічні зв’язки з 
Москвою (наприклад, Німеч-
чина), не бажають зриву відно-
син. Східна Європа та безпосе-
редні сусіди РФ, попри те, хо-
чуть від Америки набагато суво-
рішої політики, щоб не дозво-
лити путінському новому авто-
ритаризмові знову зробити з Ро-
сії для них загрозу. І справді, де-
які держави ЄС, як-от Польща, 
вважали б за краще, щоб пере-
міг Ромні, коли це означатиме, 
що Вашингтон не панькати-
меться з Путіним.

Такі традиційні партнери 
США, як Британія, активно 
співпрацюватимуть що з Оба-
мою, що з Ромні. Для них 
голов на причина непокоїтися 
– те, що жоден із них більше не 
зацікавлений по-справжньому 
Європою або НАТО, а основний 
фокус американської політики 
поступово зміщується в Тихо-
океанський регіон. Це робило б 
залагодження єврокризи де-
далі важчою справою, осо-
бливо для такої країни, як 
Британія, що розташована 
поза межами зони євро і ста-
більно віддаляється від по-
вномасштабного залучення 
до ЄС. Сполучене Королівство 
завжди думало, що Америка 
може стати політичною та 
економічною альтернативою 
Європі. Хоч би хто зайняв Бі-
лий дім, зрозуміло одне: США 
ще ніколи не були настільки 
мало зацікавлені в Британії 
як у головному глобальному 
партнері.

Більшість західних урядів 
вважають, що Обаму буде пере-
обрано з дуже незначною пере-
вагою. Вони сподіваються, що це 
надасть нового імпульсу його 
стилю керівництва й навчить 
його ефективніше взаємодіяти з 
Конгресом. Але мало хто вірить, 
що наступні чотири роки будуть 
для Європи легкими, незалежно 
від того, який кандидат пере-
може на виборах 6 листопада. 
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Автор: 
Вахтанг 
Кіпіані

Бідзіна,  
рак і щука
У таборі переможців парламентських виборів  
у Грузії водночас опинилися прихильники 
зближення з Росією, націоналісти  
та бізнесмени-пристосуванці

І
нтерес останніх років до ре-
форматорського курсу в Гру-
зії після перемоги на парла-
ментських виборах 1 жовтня 

2012-го опозиційної коаліції 
змінився здивуванням: як так 
могло статися? Якщо Міхеїл Са-
акашвілі та його уряд були та-
кими ефективними й забезпе-
чували високий рівень держав-
ного сервісу та функціонування 
поліції, яка зажила великої до-
віри в населення, досягнули 
найнижчого на пострадянських 
теренах рівня корупції, то чому 
ж на парламентських виборах 
народ показав їм червону 
картку? 

В ОчІКУВАННІ «ХАЛяВи»
Про підґрунтя поразки правля-
чої партії вже написано багато. І 
кожен із коментаторів виокрем-
лює те, що йому бачиться най-
важливішим. Утім, здається, го-
ловна причина того, що Єдиний 
національний рух набрав 45% 
голосів і втратив право форму-
вати уряд, була такою: країні 
під час виборчої кампанії 
нав’язали гіперпопулістську 
гонку, в якій голос влади за-
вжди чутиметься гірше, ніж 
опозиції. Тим більше такої, як 
партія «Грузинська мрія», що її 
створив під вибори російський 
мільярдер грузинського похо-
дження Бідзіна Іванішвілі. Обі-
цянки примарних благ ввели 
частину суспільства у нездоро-
вий азарт очікування «халяви» 
(казали, що Бідзіна дасть усім 
по $2 тис., покриє борги, забез-
печить безвідсоткові й такі, що 
їх не треба повертати, кредити 
тощо) і зруйнували ідеологію 
попередніх років, коли відпові-
дальність було покладено на са-
мого громадянина, його сили, 

розум, самодисципліну. Дер-
жава, за концепцією попере-
дньої влади, повинна була грати 
допоміжну, сервісну роль, а не 
виконувати функцію відділу со-
ціальної допомоги для неза-
можного населення.

Другою причиною (багато 
хто з оглядачів вважає її пер-
шою) є невисокий рівень життя 
більшості грузинів. Зосередив-
шись на втіленні інфраструк-
турних проектів, наведенні еле-
ментарного порядку, всі уряди 
Саакашвілі не змогли за такий 
короткий час перетворити ма-
леньку гірську країну на кав-
казьку Швейцарію. Рівень дохо-
дів громадян, який поступово 
зростав, не відповідав очікуван-
ням «халяви». Для значної час-
тини населення легкість ве-
дення бізнесу, добрі дороги, 
чіткі правила гри та інші над-
важливі для економічної стра-
тегії речі виявилися непотріб-
ними забаганками Міхо (мов-
ляв, їх на хліб не намастиш).

Ейфорія перших днів, коли 
«диктатор» визнав поразку 
своєї партії, зійшла. Всупереч 
положенням Конституції, Саа-
кашвілі не став наполягати на 
своєму праві призначати керів-
ників силового блоку, зокрема 
МВС (у Грузії це відомство 
включає в себе й місцеву службу 
безпеки) та Міністерства обо-
рони. Він повернув грузинське 
громадянство своєму опонен-
тові Іванішвілі (той мав водно-
час російський та французький 
паспорти) й віддав опозиції 
право сформувати таку владу, 
яку вона хоче. Процес дещо за-
тягнувся, але не через спротив 
«папєрєдніков», а через трива-
лий процес узгодження інтере-
сів: виявилося не так просто су-

містити «лебедя, рака і щуку» з 
відомої байки.

ПОТРІйНА МРІя
Команда Іванішвілі – й парла-
ментська, й урядова – украй не-
однорідна. З певною часткою 
умовності політиків із «Грузин-
ської мрії» можна розділити на 
три табори. Перший – це осо-
биста гвардія ексцентричного 
мільярдера. Погляди цієї групи 
важко визначити у традиційній 
шкалі «ліві-праві» чи «про ро-
сій ські-прозахідні». Вони праг-
матики в бізнесі й совки в гео-
політиці, що дотепер замилу-
вано дивляться на Москву (ще 
за радянських часів із подачі 
тодішнього першого секретаря 
ЦК Компартії Грузинської РСР 
Едуарда Шеварднадзе навіть 
казали, що «сонце для Грузії 
сходить із Півночі»), вголос за-
являють про можливість не-
конфліктного врегулювання 
двосторонніх відносин із РФ, 
відкриття ринку останньої для 
товарів їхньої країни та обіця-
ють покінчити з політикою 
«дратування Кремля». Останнє 
– у вустах багатьох грузинів – 
доволі популярна претензія до 
президента Саакашвілі. Час-
тина бідзіністів уловила цей на-
стрій і його активно експлуа-
тує, хоча, зрозуміла річ, ніякого 
інструменту для врегулювання 
нав’язаного Росією конфлікту й 
деокупації Абхазії та Цхінваль-
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ського регіону немає. І це вже 
буде видно найближчим часом.

Друга частина партії Бідзіни 
– це колишні політики та чи-
новники Саакашвілі, які дотри-
муються реформаторських по-
глядів або використовують від-
повідну риторику, але не вписа-
лись із якоїсь причини, зокрема 
через корупцію, в попередню 
команду, або вирішили зіграти у 
свою гру. Характерний приклад 
– колишній посол Грузії в ООН 
Іраклі Аласаніа, який був чле-
ном команди президента, але 
«зістрибнув», тільки-но поча-
лися масові мітинги під гаслом 
«Міша, геть!». Як з’ясувалося, 
стартував він зарано: «лев» вия-
вився ще сильним, і доволі пер-
спективний політик опинився 
на пару років у «стае товари-
щей» поруч із Ніно Бурджана-
дзе та іншими «збитими льот-
чиками». Коли Іванішвілі почав 
створювати «Грузинську мрію», 
йому потрібні були також про-
західні політики. Тут і знадо-
бився Аласаніа. Зараз його при-
значили на престижну посаду 
міністра оборони. Кумедність 
ситуації полягає в тому, що за 
чинною Конституцією верхо-
вним головнокомандувачем за-
лишається глава держави.

І, нарешті, частина партій-
ців Іванішвілі – це націона-
лісти, колишні «звіадисти» 
(прихильники першого прези-
дента некомуністичної Грузії 

Ґамсахурдіа). Вони майже  
20 років, від моменту збройного 
заколоту зими 1992–1993 років, 
перебували на повному маргі-
несі тбіліської політики. Їх було 
видно під стінами парламенту, 
коли вони мовчки тримали пла-
кати про нелегітимну владу Ше-
варднадзе (потім прізвище «ти-
рана» замінили на Саакашвілі), 
про злочинне знищення Джор-
джем Соросом національної 
культури, вимагали заборони 
діяльності НГО чи просто вигу-
кували ксенофобські гасла. На-
магаючись збалансувати пар-
тійний список «націоналами», 
Іванішвілі дав шанс поверну-
тись їм у політику. Але портфе-
лів у кабміні їм не дісталося.

Призначення екс-футболіста 
Кахи Каладзе на посаду міністра 
енергетики та першого віце-
прем’єра – це майже анекдот. У 
нового чиновника є інтереси в 
галузі, він володіє акціями енер-
гетичної компанії. За часів Саа-
кашвілі його ніколи не пустили 
б до уряду через очевидний кон-
флікт інтересів. 

На зовнішньому напрямку 
(МЗС і Міноборони) – переко-
нані прихильники розширення 
співпраці з ЄС, НАТО і США. 
Тож про російський «нахил» го-
ворити зарано. Повернення в 
кілька високих крісел (зокрема, 
до Міністерства сільського гос-
подарства) людей іще з команди 
Шеварднадзе – очевидний жест 

у бік еліт, які втратили все (в 
прямому й переносному-сенсі) 
після Революції троянд. Іваніш-
вілі шукає підтримки звідусіль, 
бо розуміє, що вже невдовзі до 
нього не буде довіри, він має по-
казати результат, а команда роз-
христана, владо- і грошо-
любна…

Здобутки влади Саакашвілі 
висміюють. Чинять тиск на клю-
чових гравців попередньої ко-
манди. Країну вже покинули 
кілька чільних екс-урядовців. 
Серед них брати Ахалая, один із 
яких очолював пенітенціарну 
систему й руками якого ламали 
хребет організованій злочин-
ності та вуличній шпані. Оче-
видно, що знищення під корінь 
такого ворога не могло прохо-
дити в білих рукавичках. Було 
прийнято безпрецедентні за-
кони, як-от право засадити на-
довго за ґрати кримінальників, 
котрі називають себе «ворами в 
законе». Суспільство багато ро-
ків закривало на це очі, але зго-

дом отримало безпечну країну, 
де злочинці більше не визнача-
ють політики й не впливають на 
будь-які урядові рішення, як це 
було за часів Шеварднадзе. Те-
пер людям «відкрили» на ці про-
цеси очі, мовляв, усе робилося 
заради диктатури президента.

Інший успішний реформа-
тор – екс-міністр освіти та обо-
рони – Дімітрі Шашкін (його 
батько – виходець із Умані) по-
кинув Грузію після того, як не-
відомі напали на його дитину. 
Цей безпрецедентний випа-
док, неможливий іще кілька 
місяців тому, змусив його виї-
хати до Сполучених Штатів. 
Повідомлення про відставку з 
посади в.о. міністра він розміс-
тив на сторінці у Facebook. 

Саакашвілі та екс-прем’єр 
Вано Мерабішвілі взяли паузу. 
Вони практично не реагують 
на образи й дифамацію. Даючи 
змогу новим урядовцям себе 
сповна показати. 

ІВАНІШВІЛІ ШУКАЄ 
ПІДТРиМКи ЗВІДУСІЛь, БО 
РОЗУМІЄ, щО ВжЕ НЕВДОВЗІ 
ДО НьОГО НЕ БУДЕ ДОВІРи,  
А йОГО КОМАНДА  
ВЛАДО- І ГРОШОЛЮБНА

«Тушку-
вання» по-
грузинськи? 
30 жовтня п’ять 
мажоритарних 
депутатів 
від Єдиного 
національного 
руху 
відмовилися 
вступати до 
парламентської 
меншості. Ще 
один вийшов із 
її лав за день до 
цього

ЗГРАЯ 
ТОВАРИШІВ. 
Уряд Іванішвілі 
– це не 
згуртована 
команда, а 
неоднорідна 
солянка, яка 
складається 
з вихідців 
із різних 
середовищ
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НОВИЙ ЛІДЕР.
Ставши на чолі 
КНР,  
Сі Цзіньпін, 
очевидно, 
дотримува-
тиметься 
курсу своїх  
попередників 
на поєднання 
зростання 
економіки з 
політичною 
стабільністю

Людина, яка має 
змінити Китай
Сі Цзіньпіна незабаром оголосять  
наступним керівником КНР.  
Чи готовий він порвати з минулим?

О
дразу ж після завер-
шення XVIII Всекитай-
ського з’їзду Комуніс-
тичної партії Китаю, 

який розпочинається в Пекіні 8 
листопада, кілька чоловіків у 
темних костюмах, а можливо, 
ще й одна жінка, вийдуть на 
червону доріжку у Великій на-
родній залі, щоб зустрітися з 
іноземною пресою. Їх вестиме 
Сі Цзіньпін, новоспечений лі-
дер партії, який у березні також 
заступить на посаду голови Ки-
тайської Народної Республіки. 
За ним вишикуються нові 
члени Постійного комітету По-
літбюро ЦК КПК – верховного 
органу державної влади в кра-
їні. Усмішки застиглі, спини не-
природно прямі. Втім, ця теа-
тральна постановка разюче від-
різнятиметься від небезпеки і 
невідомості самого управління 
державою.

Ставши на чолі нового локо-
мотива світової економіки, Сі 
Цзіньпін дотримуватиметься 
курсу своїх безпосередніх попе-
редників на поєднання зрос-
тання економіки з політичною 
стабільністю. Але це завдання 
стає дедалі важчим. Гальму-
вання економіки, корупція і 
безліч соціальних проблем по-
силюють невдоволення серед 
народу і сприяють наростанню 
неспокою у владі.

Щоб дати раду цим пробле-
мам, Сі Цзіньпін може продо-
вжувати лінію на придушення 
протестів або послабити пар-
тійний контроль. Майбутнє 
Китаю визначить відповідь на 
запитання, чи не забракне в Сі 
Цзіньпіна мужності та прозор-
ливості зрозуміти, що для за-
безпечення процвітання і ста-
більності країни в майбутньому 
від нього вимагається порвати з 
минулим?

ХТО ТАКий СІ?
З погляду багатого світу, який 
знемагає під вагою боргів і не-
ефективної політичної системи, 
«самоїдство» Китаю може зда-
тися недоречним. Повторний за-
пуск економічних реформ Дена 
Сяопіна 1992 року дав Піднебес-
ній два десятиліття надзвичай-
ного зростання. За минулі де-
сять років керівництва чинного 
голови КНР Ху Цзіньтао еконо-
міка зросла вчетверо в доларо-
вому вираженні. Зачатки нової 
системи соцзабезпечення дозво-
ляють 95% китайського насе-
лення розраховувати на таке-
сяке медичне страхування. Для 
порівняння, 2000-го воно було 
доступне лише 15% китайців. У 
всьому світі вважають, що за ста-
тусом і впливовістю Китай по-
ступається лише Америці.

Донедавна китайці багатіли 
так швидко, що їм було байдуже, 
як саме ними правлять. Але сьо-
годні перед Піднебесною постає 
низка загроз, які, за словами од-
ного офіційного журналу, «зі-
мкнулися, як собачі щелепи». 
Бідні ремствують на нерівність, 
корупцію, загрозу екологічної 
катастрофи і захоплення землі 
чиновниками. Середній клас не-
вдоволений браком чистих про-
дуктів харчування. Багато хто з 
них захищає власні заоща-
дження, переказуючи гроші за 
кордон і оформляючи громадян-
ство інших країн. Багаті та впли-
вові воюють за колосальне еко-
номічне багатство. На нещо-
давно проведеній урядовій кон-
ференції це влучно сформулю-
вали науковці: у Китаї «неста-
більні низи, пригнічений серед-
ній клас і безконтрольні верхи».

Колись партія могла приду-
шувати таке невдоволення. Але 
нині прості люди протестують 
відкрито. Вони пишуть книжки 

на раніше заборонені теми і від-
гукуються на всі події в енергій-
них нових китайських соціаль-
них мережах. Нарікання і 
скарги, які колись не виходили 
за межі місцевої громади, нині 
обговорюються на всенародному 
рівні. Один із провідних еконо-
містів попереджав у своєму та-
ємному звіті: якщо китайська 
влада буде занадто жорсткою з 
невдоволеними, це може спри-
чинити «ланцюгову реакцію, 
яка виллється у масові завору-
шення, соціальний вибух і кри-
ваву революцію».

Але не варто думати, що, аби 
змінитися за подальші десять 
років, Китаю потрібно опини-
тися на межі революції. Прем’єр-

За минулі десять 
років керівництва 

чинного голови 
КНР Ху Цзіньтао 

економіка Китаю 
зросла вчетверо в 

доларовому  
еквіваленті
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міністр Вень Цзябао, термін пе-
ребування якого на цій посаді 
спливає, неодноразово називав 
розвиток КНР «неврівноваже-
ним, неузгодженим і нестабіль-
ним». Минулого тижня голов-
ний теоретичний журнал Кому-
ністичної партії Китаю «Цюші» 
закликав уряд «наполегливіше 
проводити перебудову політич-
ної системи».

Сі Цзіньпін називає себе лю-
диною з народу, а партія все ще 
твердить, що представляє маси, 
але це не та меритократія, про 
яку твердять деякі західні огля-
дачі. Хто не має зв’язків, часто за-
стрягає на самому низу. Партія 
давно вже втратила ідеологічну 
легітимність, а повільне зрос-

тання підриває легітимність еко-
номічну. Тож їй потрібно щось 
нове, щоб забезпечити собі ло-
яльність громадян.

ГЛиБОКО ВДиХНІТь
Сі Цзіньпін міг би для початку 
дати трішки більше влади ки-
тайському народові. Сільськогос-
подарські землі, які нині перебу-
вають у колективній власності, 
треба приватизувати і передати 
селянам; судова система має від-
повідати на скарги людей; від ін-
ституту прописки (хуку) по-
трібно поступово відмовитися і 
надати родинам трудових мі-
грантів доступ до охорони 
здоров’я з належним фінансу-
ванням, як, зокрема, і до освіти в 
містах. У той же час Сі Цзіньпіну 
варто послабити партійний 
контроль. Привілейованим дер-
жавним банкам вже час відчути 
на собі всі принади нелегкої кон-
куренції; фінансові ринки мають 
реагувати на економічні сиг-
нали, а не на ручне управління; а 
вільна преса має стати незамін-
ним союзником у боротьбі з ко-
рупцією.

Такий курс був би занадто 
радикальним для китайських 
«лівих», які зневажають Захід і 
наполягають на праві (навіть 
обов’язку) Комуністичної партії 
зберігати монополію у владі. 
Навіть серед ліберальних «пра-
вих», які закликають до змін, 
багато хто не готовий погоди-
тися на щось радикальніше, ніж 
панування однієї партії за сінга-
пурською моделлю. Але Сі 
Цзіньпін має йти значно далі. 
Щоб повернути довіру народу до 
влади, він мусить ризикнути і 
провести глибокі політичні пе-
ретворення.

Це може здатися неймовір-
ним, але не хто інший, як Ден 
Сяопін, говорив у 1980-х про Ки-
тай, у якому після 2050 року бу-
дуть прямі вибори центрального 
керівництва, і він навіть уявити 
не міг тих перетворень, які вже 
стали благом для країни. Чжу 
Жунцзі, попередник Веня Цзя-
бао, сказав, що вибори на кон-
курсній основі мають відбува-
тися і на вищих рівнях і «що 
швидше, то краще». І хоча від-
тоді партія перешкоджає полі-
тичним перетворенням, обмеж-
уючи розвиток громадянського 
суспільства, скептики можуть 
узяти за приклад Тайвань, який 
теж пройшов щось подібне, хоч і 

під владою антикомуністичного 
Гоміньдану. 

Сподіваємося, що врешті-
решт політична реформа зро-
бить партію відповідальною пе-
ред судом і як квінтесенцію 
цього звільнить політичних 
в’язнів. Будуть скасовані вимоги 
партійності для того, щоб обі-
ймати державні посади, а пар-
тійні комітети при міністерствах 
будуть розпущені. Реформа об-
межить застосування цензури 
відділом пропаганди і відмо-
виться від Центральної військо-
вої комісії, яка вимагає від 
Народно-визвольної армії захи-
щати партію, а не країну.

Поза сумнівом, Сі Цзіньпін 
усіляко від цього ухиляти-
меться. Навіть так від будь-якого 
великого діяча вимагається 
мужність. Треба заохочувати не-
залежних кандидатів балотува-
тися в депутати зборів народних 
представників – місцевих зако-
нодавчих органів, які діють на 
всіх рівнях державної влади. 
Вони повинні мати змогу вільно 
доносити свої думки до вибор-
ців. Потрібно також визначити 
терміни переходу до прямих ви-
борів керівників держави, почи-
наючи з сільських комун, насе-
лених пунктів міського типу або 
міських районів. Можливо, щоб 
відпрацювати це в експеримен-
тальному порядку, необхідно 
буде п’ять років, а відтак запо-
чаткувати прямі вибори на пові-
товому рівні в сільських райо-
нах, потім – на рівні округів і 
провінцій, і вже після цього за-
провадити вибори вищого дер-
жавного керівництва на кон-
курсній основі.

Комуністична партія Китаю 
має багату історію. Попри чис-
ленні невдачі, вона створила за-
можну державу і дала такі надії, 
які старшому поколінню й на 
думку не могли спасти. Сміливі 
реформи могли б забезпечити 
партії хвилю народної під-
тримки від простих китайців.

Сі Цзіньпін приходить до 
влади в критичний для Підне-
бесної момент, коли «стара гвар-
дія» все ще заперечує необхід-
ність політичних перетворень і 
наполягає на силовому вирі-
шенні питань із тими, хто неза-
доволений режимом. Для усіх ін-
ших вибір Сі Цзіньпіна теж дуже 
важливий. Світ має значно 
більше боятися слабкого і неста-
більного Китаю, ніж сильного. 
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П
ол Раду – керівник і спів-
засновник проекту 
OCCRP, який вже п’ять 
років займається 

розслідуван нями організованої 
злочинності, фактів відмивання 
коштів та корупції у Східній Єв-
ропі. Редакція OCCRP Project у 
Бухаресті нагадує офіс «Мілле-
ніуму» з книжки про «Дівчину з 
тату дракона», а самі журна-
лісти втілюють мрію швед-
ського письменника Стіґа Ларс-
сона – розслідують справи, які 
стосуються найсерйозніших ре-
чей. Їхня мережа об’єднує 
кореспондентів-розслідува ль-
ників від Албанії та Боснії до 
Латвії та Росії. Проект унікаль-
ний для всього світу, адже по-

при те, що в окремих країнах є 
центри журналістських розслі-
дувань, OCCRP – єдиний міжна-
родний проект, що спрямовує 
всі зусилля на викриття коруп-
ції та злочинів міжнародного 
значення. 

Співпрацюючи з OCCRP, 
азербайджанська журналістка 
Хатіджа Ісмайлова, яка цього 
разу разом Тижнем отримала 
премію імені Герда Буцеріуса 
«Вільна преса Східної Європи», 
викрила панамські офшорні 
компанії родини президента 
Ільхама Алієва. Коли кореспон-
денти проекту працювали над 
створенням бази даних під-
ставних власників компаній, 
з’ясувалося, що однією з буді-

вельних українських компаній, 
яка активно освоювала бю-
джетні кошти, виділені під 
Євро-2012, формально володіє 
вчителька йоги з Кіпру. Без 
підтримки колег із Бухареста 
журналісти з Каїра не провели 
б успішного розслідування про 
закордонну власність найбіль-
шого єгипетського олігарха – 
правої руки президента Хосні 
Мубарака. 

У. Т.: які з досягнень вашого 
проекту ви вважаєте 
найвизнач нішими? чому OCCRP 
особливий для всього світу?

– Ми спромоглися розслі-
дувати оборудки, в яких були 
задіяні політики й злочинні 

Розслідування без кордонів 

Спілкувалася 
Наталія 

Гуменюк

Журналісти з усього світу об’єднали зусилля, спрямовані на 
викриття злочинів високопосадовців. У їхнє поле зору потрапило 
також чимало українців 
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БЕЗ НАШОї ТРАНСКОРДОННОї 
МЕРЕжІ Ми Б НЕ ЗМОГЛи 
ПРОВЕСТи жОДНОГО 
РОЗСЛІДУВАННя щОДО 
ОФШОРІВ

угруповання з різних країн. 
Щоб викривати організовану 
злочинність чи корупцію дер-
жавного масштабу, треба дуже 
добре знатися на внутрішній 
кухні. Сьогодні, працюючи у 
межах своєї держави, журна-
ліст навряд чи зможе розплу-
тати серйозну корупційну чи 
злочинну схему, адже такі речі 
не мають кордонів. Ділкам з 
України й Румунії, Молдови та 
Росії дуже просто домовитися. 
Тоді як тамтешні журналісти 
навряд чи співпрацюватимуть 
між собою. Ще важче румун-
ському поліцейському вести 
справу із українським, оскільки 
це стає вже політичним питан-
ням. Раніше лише великі медіа, 
приміром, The New York Times, 
AP, Reuters, могли відрядити 
кореспондента проводити роз-
слідування у кількох країнах 
одразу. Однак іноземні журна-
лісти не можуть повністю зро-
зуміти чуже суспільство. Я 
об’їздив мало не півсвіту й ба-
чив чимало працівників між-
народних агенцій, скажімо в 
Африці. Найчастіше у них на-
лагоджені хороші відносини з 
місцевою владою, їх запрошу-
ють на важливі заходи, але по-
дії цієї країни вони висвітлю-
ють поверхово, а повідомлення 
нерідко є компліментарними 
щодо тамтешніх урядів. Розслі-
дувань про великий нелегаль-
ний бізнес, який впливає на 
життя мільйонів, фактично не-
має. Крім того, спілкуючись із 
журналістами із Сьєрра-Леоне, 
Колумбії, Мексики, Індонезії, я 
помітив, що вони й гадки не 
мають, що відбувається за їх-
нім кордоном. Насамперед іно-
земні кореспонденти не мають 
доступу до серйозної, так зва-
ної хардкор, інформації. Під 
поняттям «хардкор» маю на 
увазі дані, що дають змогу про-
стежити рух коштів через кор-
дони. Наш проект почав розви-
вати мережу жур налістів-
розслідувальників, які б ви-
кривали масштабні зловжи-
вання. Сила такого репортер-
ства без кордонів полягає в об-
міні знаннями між тими, хто 
добре розуміється на внутріш-
ній ситуації.

Якщо журналіст, приміром, 
з України потребує допомоги у 
пошуку інформації про фірму, 
зареєстровану на Кіпрі, ми 
звертаємося до нашої мережі. В 

основу справжньої співпраці 
покладені не гроші, а спільний 
інтерес.

У. Т.: які з ваших розслідувань 
неможливо було втілити без 
міжнародної співпраці журна-
лістів? 

– Насамперед ми б не мали 
змоги створити бази даних 
«проксі», які діють у Східній 
Європі. «Проксі» – це підставні 
особи, які володіють компані-
ями на папері, щоб приховати 

особу справжнього власника. У 
нашому регіоні є кілька різно-
видів «проксі». Деякі так звані 
директори компаній і гадки не 
мають, що їхнє ім’я значиться у 
документах, тому що їхній пас-
порт вкрали. Є ті, хто за кілька 
доларів чи чарку горілки про-
дав свою особистість, дозво-
ливши зняти копію з докумен-
тів. Нас насамперед цікавлять 
ті, для кого це є способом заро-
бітку, хто працює на цьому 
ринку і є формальним власни-
ком десятків компаній у різних 
куточках світу. Також без нашої 
транскордонної мережі ми б не 
змогли провести жодного роз-
слідування щодо офшорів, за 
допомогою яких злочинці та 
політики мають змогу прихову-
вати свої доходи та оборудки 
від правоохоронців і суспіль-
ства. Цю базу даних ми по-
стійно оновлюємо. Наприклад, 
коли в Белізі (офшорна юрис-
дикція) зафіксовано появу 
низки компаній, ми досліджу-
ємо їх і вносимо до нашого реє-
стру. Але зробити це без надій-
них людей, спроможних розі-
братися у складних документах 
місцевих компаній у Росії, 
Україні, Молдові, Румунії, Сер-
бії, Угорщині, було б немож-
ливо. У деяких країнах є право-
охоронці, спроможні розплу-
тати ці справи. Вони діють у 
межах власної юрисдикції. На-
віть, коли репортер має доступ 
до заведеної справи, то у цьому 
сенс незначний, якщо зло-
чинна мережа розкинулася по 

всій Східній Європі та може 
мати кінці у Вануату та США. 

У. Т.: чимало компаній, які пра-
цюють в Україні, зареєстровані 
на Кіпрі. Тож, часто неможливо 
виявити, що їхній справжній 
власник-високопосадовець. як 
вам вдається знайти кінці?

– Кілька років тому мав 
часто літати на Кіпр, щоб отри-
мати потрібні документи. Тепер 
це можна зробити через інтер-
нет за п’ять хвилин. Один запис 
коштує всього €8. Саме для 
цього ми створили таку собі 
«дошку розслідуваня» – 
Investigative Dashboard. За до-
помогою цього сервісу журна-
лісти дістали змогу отримувати 
інформацію про компанії, заре-
єстровані в офшорах. Будь-
який репортер у світі може зро-
бити запит. Наші люди вміють 
працювати з такими докумен-
тами. Якщо ми зрозуміємо цін-
ність розслідування, обов’яз-
ково допоможемо. 

У. Т.: які з ваших розслідувань 
стосувалися України?

– Історія Лани Замби, ін-
структорки з йоги з Кіпру, на 
котру була зареєстрована одна 
з найбільших компаній, що 
зводила об’єкти до Євро-2012. 
Ми вийшли на неї саме під час 
реалізації нашого проекту про 
офшори. Саме такі справи 
живлять корупцію на найви-
щому рівні. До того ж зв’язки 
куди серйозніші, ніж нам зда-
ється. Лана Замба має стосу-
нок не лише до українських 
компаній, а й до справи Маґ-
нітского в Росії.

У. Т: Де зараз надійніше ховати 
брудні гроші?

– О, таких місць забагато. 
Наприклад, у США, зокрема у 
штатах Делавар і Невада. В Ав-
стрії, Швейцарії, Італії, Фран-
ції, Іспанії повсякчас спалаху-
ють скандали із банками, які 
приховують гроші. Нині розго-
лосу набула справа HBSC, який 
брав гроші мексиканських нар-
кокартелів. Інший великий 
банк Wachovia теж мав справу 
із брудними грішми. Йдеться 
про сотні мільярдів доларів.  
У нашому регіоні непоганим 
місцем для відмивання коштів 
стала Латвія.

Ця країна хоче створити 
собі імідж Швейцарії Східної 

У той час як 
уряди та гро-

мадяни у Схід-
ній Європі до-
лають наслід-
ки світової фі-

нансової кризи 
і намагаються 

позичити гроші 
від міжнарод-
них фінансо-

вих інституцій, 
мільярди євро 
циркулюють у 
регіоні в неле-
гальній, пара-
лельній систе-

мі, яка збагачує 
організовані 

злочинні групи 
та корупційних 
політиків. Сис-
тема побудо-

вана на сотнях, 
а може, тися-

чах фантомних 
компаній. Вони 

існують лише 
на папері та 

очолювані про-
стими людьми, 
які фактично 
є тільки «про-
ксі». Чимало з 
них навіть не 

знають, що їхні 
імена фігуру-
ють в офіцій-
них докумен-
тах як людські 
обличчя ком-

паній   
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Європи, переконати в тому, що 
вести бізнес-справи у ній не 
менш зручно, що вони вміють 
зберігати банківську таєм-
ницю. Латвійці не взяли до 
уваги те, що брак прозорості 
привів у їхню країну чимало 
корупціонерів. Окрім того, чи-
мало російських олігархів пере-
везли свій бізнес сюди. Вони 
мають вплив на політику, а 
гроші, як відомо, не пахнуть. 

У. Т.: якими є ваші найуспіш-
ніші розслідування? 

– Одне з останніх було 
пов’язано з видобуванням зо-
лота в Азербайджані. Для роз-
робки так званих золотих полів 
було створено консорціум, 
частка в якому належала азер-
байджанському уряду, решта – 
кільком маловідомим компа-
ніям. Одна з них була зареє-
стрована у Великій Британії, та 
кінці вели до Панами. Розслі-
дуванням займалася наша 
азербайджанська колега Хаті-
джа Ісмайлова. Раніше за допо-
могою «дошки розслідувань» 
ми пересвідчилися, що родина 
президента Ільхама Алієва 
веде свій бізнес за посередни-
цтва зареєстрованих на Панамі 
фірм. Ми й цього разу вирі-
шили пильніше поглянути й, 
детально вивчивши матеріали, 
переконалися, що на Панамі є 
три компанії, що належать дру-
жині та донькам Алієва і мають 
стосунок до розробки цих золо-
тих полів. Згодом Хатіджа 
отримала документи за підпи-
сом самого Ільхама Алієва, 
який передає золотоносну те-
риторію консорціуму, а отже, 
власній родині. 

У. Т.: що вдалося викрити у ва-
шій рідній Румунії? 

– Була цікава справа, 
пов’язана зі статками прем’єр-
міністра Віктора Понти. Вияви-
лося, він мав зв’язки з бізнес-
групою, до якої, своєю чергою, 
мав стосунок президент Траян 
Басеску. Річ у тім, що президент 
і прем’єр у Румунії – закляті во-
роги, які ведуть між собою за-
пеклу політичну боротьбу. А 
якщо пильно придивитися, то 
мають спільні бізнес-інтереси. 
Часом здається, що між політи-
ками є певна ідеологічна різ-
ниця – праві, ліві, але коли тор-
кнутися питання їхнього біз-
несу, відмінності зникають. Усі 

заробляють гроші незалежно 
від політичних уподобань. У 
Румунії є багатії, які фінансово 
підтримують усі партії, позаяк 
хочуть мати преференції неза-
лежно від того, хто прийде до 
влади. Це закладає підвалини 
корупції, адже значить, що 
саме ці підприємці отримува-
тимуть найвигідніші державні 
контракти. Власне, найважли-
вішим у роботі журналіста нині 
є вказати на зв’язок між політи-
кою та великим бізнесом. Треба 
копати глибше і помічати усі ці 
ниточки, а надто на регіональ-
ному та міжнародному рівнях. 
Махінації між Росією та Украї-
ною очікувані. Коли ж ми по-
чали працювати над базою да-
них «проксі», то виявилося, що 
вони поширюються і на Сербію, 
Румунію, Молдову й тягнуться 
аж до Швейцарії. І йдеться про 
куди більші гроші, а головне 
про людей, які керують краї-
нами.

У. Т.: чи намагаються ці впли-
вові особи тиснути на вас, пода-
вати до суду?

– Наша організація – єдина 
у Східній Європі, застрахована 
від позовів проти наклепу. Ми 
не один рік поспіль отримували 
листи від олігархів, допоки ті не 
зрозуміли, що ми маємо най-
кращих адвокатів із Лондона й 
кошти на захист. Під цю стра-
ховку підпадають і редакції, 
чий журналіст готував матеріал 
у межах нашого проекту, за 
умови, якщо стаття вийшла дру-
ком після нашого редагування. 
Ми дотримуємося жорстких 
правил перевірки фактів. 
Спершу репортери обурюва-

лися, чому так довго триває ви-
читка матеріалу. Дратуються, 
коли після місяців роботи ре-
дактор раптом перепитує, а як 
ти доведеш, що цій людині 24 
роки? Коли нам відправляють 
матеріал, то біля кожного факту 
має бути посилання на доку-
мент, цитати з інтерв’ю, аудіо- 
чи відеофайл. Наприклад, ко-
респондент пише, що пан А. 
працює в компанії Б., значить, 

він має надіслати й копію доку-
мента, яка це підтверджувала б. 
У наступному реченні йдеться, 
що пан В. пов'язаний із фірмою 
Д. Ми знову вимагаємо поси-
лання. І так рядок за рядком. 
Часом сам гнівався через при-
скіпливість наших фактчекерів. 
Однак інакше й бути не може. У 
цьому й відмінність і цінність 
наших матеріалів. 

У. Т.: Наскільки ефективною є 
ваша робота? Наприклад, у 
Франції навіть підозра в причет-
ності президента до фінансових 
махінацій на перших шпальтах 
таблоїдів приверне увагу право-
охоронців. Натомість у нас, де 
злочини високопосадовців ча-
сом значно серйозніші, розслі-
дування нерідко так і залиша-
ються на шпальтах газет. 

– Важливі розслідування за-
чіпають людей при владі, а саме 
вони контролюють правоохо-
ронні органи, які вирішують, чи 
порушувати справу. Тому у Схід-
ній Європі непросто вплинути на 
громадську думку. Якщо ж мате-
ріал вийшов на міжнародний рі-
вень, як-от викриття мережі оф-
шорів у Східній Європі, то зна-
йдене складніше замовчати. В 
результаті нашого розслідування 
про те, як латвійські банки вико-
ристовували компанії у Новій Зе-
ландії, у цій країні були закриті 
десятки фірм. Більшість із них 
оперували переважно у Східній 
Європі. Якщо одна країна не-
спроможна щось вдіяти, оскільки 
її правоохоронні органи корум-
повані, можна впливати опосе-
редковано. Є й інший рівень 
ефективності. Наш найбільший 
помічник – Google. Коли ми пу-
блікуємо матеріали на сайті, 
обов’язково правильно індексу-
ємо імена, записи судових засі-
дань, документи, щоб пошукова 
система виводила на потрібні за-
писи. Якщо комусь запропону-
вали вести спільний бізнес, ло-
гічно дізнатися більше про по-
тенційного партнера і переві-
рити, що про цю людину пишуть 
в інтернеті. Аж ось перше повідо-
млення вказує, що ця особа – 
шахрай. Звісно, не варто вірити 
першій-ліпшій статті, але наші 
матеріали містять посилання на 
документи, які, наприклад, під-
тверджують, що ця людина мала 
спільний бізнес зі злочинцями, 
проти яких висунуто звинува-
чення. У такий спосіб можемо об-

У  РЕГІОНІ СХІДНОї ЕВРОПи 
НЕПОГАНиМ  
МІСЦЕМ ДЛя ВІДМиВАННя 
КОШТІВ СТАЛА ЛАТВІя

У 2011 році Ро-
сійська держа-
ва витратила 

786 млн 
руб.

 (€19,3 млн) 
на підтрим-

ку так званих 
соотєчіствєні-
ков за кордо-
ном. Балтій-
ський центр 

розслідуваль-
ної журналіс-

тики, що співп-
рацює з проек-
том OCCRP, ви-
крив схему фі-

нансування 
проросійських 
громадських 

організацій та 
медіа-ресурсів 

у країнах  
Балтії 
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межити можливість злочинців 
вільно вести справи. Нерідко нас 
просять прибрати імена із надру-
кованих ще кілька років тому 
статей. Люди благають, інакше 
їхній бізнес, репутацію буде зруй-
новано. Скандальні викриття – 
це доб ре, але найбільше ми ціну-
ємо довготерміновий ефект.

Інший приклад. У 2001-му в 
рамках однієї з програм я пів-
року працював у Техасі у газеті 
San Antonio News. Робив розслі-
дування про агенції, які займа-
лися всиновленням дітей зі Схід-
ної Європи, зокрема й з України. 
Я отримав докази їхніх махіна-
цій і порушень: вони розділяли 
братів і сестер при всиновленні, 
а це протизаконно, часом по-
жертви американців для дітей 
губилися на шляху до Східної 
Європи. Статтю надрукували у 
жовтні 2001-го, але після 11 ве-
ресня усіх цікавило інше. Мате-
ріал з’явився на форумах щодо 
всиновлення. Батьки, які хочуть 
взяти дитину з притулку, уважно 
вивчають інформацію про ком-
панію, з якою мають справу. 
Тож, коли йшлося про агенцію, 
яку я досліджував, люди переси-
лали посилання на мою статтю. 
Зрештою, 2008 року працівників 
тієї агенції заарештували саме за 
ті правопорушення, про які 
йшлося в моєму матеріалі. Най-
головніше – це не арешт, а те, що 
протягом семи років люди могли 
більше дізнатися про цю органі-
зацію.

У. Т.: Зараз ви працюєте над 
проектом, який має дослідити 
медіа-власників у Східній Єв-

ропі. чому саме ця тема, на 
вашу думку, важлива?

– Сьогодні у Східній Європі 
чимало медіа опинилися в ру-
ках тих, хто має політичні та фі-
нансові інтереси. Це найкра-
щий спосіб шантажувати полі-
тичних та бізнес-конкурентів. 
Більше того, в Румунії та й по 
всій Східній Європі ЗМІ володі-
ють особи, проти котрих пору-
шено кримінальні справи, зо-
крема щодо фінансових махіна-
цій. Деякі багатії купували те-
лекомпанії вже після того, як 
проти них відкривали справу. 
Це непоганий інструмент 
впливу на суд і захисту від опо-
нентів. Власне, це одна з при-
чин, чому в нас у регіоні фак-
тично немає медіа, які б робили 
якісну журналістику. Тож ми 
хочемо визначити 50 найвпли-
вовіших медіа-магнатів Східної 
Європи, перевірити їхні зв’язки 
із компаніями на Кіпрі, Па-
намі, переглянути офшорні ра-
хунки. Так само визначити 
справжніх власників, позаяк 
чимало політиків приховують 
свою причетність до ЗМІ, щоб 
створювати ілюзію незалеж-
ності тих самих медіа. 

У. Т.: Хто фінансує роботу ва-
шої організації?

– Найбільші донори – це 
OpenSociety, USAID. Поряд із 
цим, штат нашого проекту не-
значний. Більшість журналіс-
тів отримують зарплату у своїх 
редакціях.

У. Т.: Натомість критики захід-
них грантів зауважують, що 

якісне видання має бути фі-
нансово успішним... 

– Наша робота говорить сама 
за себе. Так, гроші іноземні, але 
прочитайте репортажі. Якщо ти 
чесний і відкрито друкуєш доку-
менти, докази, то всі звинува-
чення відпадають. Все ж прире-
чені жити на гранти. Ми ведемо 
один румунський проект і легко 
могли б отримати фінансову під-
тримку місцевих бізнесменів. 
Якщо наше розслідування сто-
суватиметься наших «донорів», 
спалахне конфлікт інтересів. За-
галом на розслідуваннях, які ча-
сом тривають роками, не заро-
биш. Головна цінність у користі 
для суспільства. Ідеально, якби 
нашу діяльність фінансували 
люди. В Каліфорнії є веб-сайт 
www.spot.us. Коли місцева влада 
Сан-Франциско підвищує ціни 
на автобусні квитки, журналісти 
цього видання звертаються до 
громадян: якщо хочете дізна-

тися, чому зростають тарифи, 
профінансуйте наше розсліду-
вання. Нам потрібно $3000. Гро-
мадяни готові заплатити: хто 
$5, хто більше. Там це можливо 
вже зараз. Навряд чи ми мати-
мемо щось на кшталт у Східній 
Європі, але це модель на май-
бутнє. 

НАйВАжЛиВІШиМ У РОБОТІ 
жУРНАЛІСТА НиНІ Є  
ВКАЗАТи НА ЗВ’яЗОК МІж 
ПОЛІТиКОЮ ТА ВЕЛиКиМ 
БІЗНЕСОМ

ГРОШІ З 
ПОЛІТИЧНИМ 
ПІДТЕКСТОМ. 
Схема 
відмивання 
в Європі 
викрадених 
із російського 
бюджету 
5,4 млрд руб., 
які сплатив 
(податки) 
фонд вбитого 
юриста Сєрґєя 
Маґнітского, 
що була 
виявлена 
журналістами-
розсліду-
вальниками 
проекту OCCRP  
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Автор: 
Валерія 

Бурлакова

яК МОЛОДь ПОПУЛяРиЗУЄ УКРАїНСьКУ МОВУ

П
опри намагання влади 
утвердити панування ро-
сійської всіма можливими 
засобами – від закону Кі-

валова – Колесніченка до руси-
фікації публічного простору, не-
байдужі українці продовжують 
активно опиратися нав’язуванню 
«язика». Один із трендів – креа-
тивні способи популяризації 
своєї мови. Зокрема, боротьба зі 
штучним обмеженням видань 
(згідно з даними аналітичного 
огляду «Становище української 
мови в Україні в 2011 році», на-
клади газет, що виходять дер-
жавною, становлять 30%, журна-
лів – лише 10%), яке призвело до 
того, що розкладки преси вщерть 
заповнені російськомовною про-
дукцією (про це Тиждень пи-
сав у № 36/2012).

Максима та Іванну, молоде 
подружжя з Києва, така ситуація 
на ринку друкованої преси не 
влаштовує. Тож вони вирішили 
розпочати із себе, точніше із 
власних сусідів. «Наша родина 
передплачує півтора десятка 
україномовних друкованих ме-
діа: і «Дзеркало тижня», і «Укра-
їнський тиждень», і «Країну» з 
«Газетою по-українськи», – роз-
повідає Максим. Коли газети й 
журнали почали накопичуватись 
у квартирі, він зрозумів, що треба 

ділитися з іншими: «Ми вирі-
шили зробити корисну справу: 
дати нагоду почитати якісну 
україномовну пресу людям, які 
не мають такої можливості або 
не знають про існування цих ви-
дань».

На першому поверсі в під’їзді 
багатоквартирного будинку, де 
мешкає пара, є стіл. Там молоді 
популяризатори й почали роз-
кладати україномовні ЗМІ. «Су-
сіди охоче розбирають видання, 
– констатує Максим. – Зранку 
ми залишаємо пресу, а надвечір 
її вже немає». До речі, діяльність 
молодого чоловіка не обмежу-
ється розповсюдженням газет і 
журналів. Він є активістом ініці-
ативи «Дріжджі», мета якої – 
приведення реклами та сфери 
обслуговування у відповідність 
до вимог законодавства України 
про мови.

Якщо в певному закладі від-
мовляються обслуговувати лю-
дей державною, активісти ініці-
ативи залишають запис у книзі 
скарг та пропозицій. «Раніше це 
було дієвіше, тому що була така 
правова норма, – констатує Мак-
сим. – На неї можна було поси-
латись. А тепер, після прийняття 
Закону «Про засади державної 
мовної політики», все стало 
дуже розмитим. Ми більше не 

можемо вимагати від державних 
органів, щоб вони штрафували 
«порушників».

Активісткою «Дріжджів» є і 
студентка Ганна Ющенко. Ді-
вчина засвідчує, що їхня діяль-
ність спонукає інших замисли-
тись про ситуацію в країні, об-
рати активнішу позицію. «Я 
була в одному закладі, досить 
дорогому. Там не виявилося 
меню українською мовою, і мені 
відповіли, що «воно в нас ан-
глійською, французькою та ро-
сійською» з таким пихатим ви-
глядом… Отож залишила відгук 
у книзі скарг і пішла, – розпові-
дає Ганна. – Через півгодини 
мені телефонує жіночка, яка на-
трапила на мій номер у цьому 
запису, й каже: «Ми зараз си-
димо в арт-кафе, де ви щойно 
були, й почули, як офіціанти 
сміялися з вашої скарги, коли ви 
вийшли. Мене це так обурило, 
що зараз і я, і моя подруга зали-
шили по відгуку з того самого 
приводу. Розкажіть мені, як далі 
діяти!»

Ганна впевнена: навіть за 
сьогоднішніх законодавчих 
умов, десять таких відгуків зму-
сять той чи той заклад замисли-
тися про мову обслуговування, 
аби догодити клієнтам… і не 
отримати щорічної антипремії 
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МОЛОДЕ ПОДРУжжя З 
КиЄВА ЗАЛиШАЄ У СЕБЕ В 
ПІД'їЗДІ УКРАїНОМОВНІ 
ВиДАННя ДЛя СУСІДІВ

яК МОЛОДь ПОПУЛяРиЗУЄ УКРАїНСьКУ МОВУ

«Гнилий кабак», врученням якої 
рух «Не будь байдужим!» від-
значає Всесвітній день спожи-
вача, привертаючи увагу грома-
дян до стану сфери обслугову-
вання.

ПОРОЗУМІННя В ІНТЕРНЕТІ
Активісти групи «И так по-
ймут!» на Facebook переклада-
ють українською не меню 
кав’ярень чи маркування това-
рів у супермаркетах, а сайти 
компаній. Добровільно-
примусово. «Багато бізнесів в 
Україні, які пропонують спожи-
вачам продукти чи послуги, не 
вважають за важливе супрово-
джувати їх державною мовою», 
– пояснюють активісти. У такий 
спосіб підприємці позбавляють 
україномовного споживача 
можливості дістати повну й ви-
черпну інформацію про товар 
чи послугу.

Натрапляючи на принци-
пово російськомовні сайти, од-
нодумці починають писати 
листи в головні офіси компаній, 
зустрічаються з їхніми пред-
ставниками, проводять перего-
вори з менеджментом, подають 
заяви до служби захисту прав 
споживача та судових інстанцій.

Часто це закінчується пере-
могою – появою української вер-

сії веб-ресурсу. Але бувають і ви-
нятки: приміром, назустріч 
українцям категорично відмо-
вився йти інтернет-магазин 
Rozetka. У відповідь активісти зі 
словами «Rozetka ігнорує украї-
номовного користувача» закли-
кали українську спільноту «го-
лосувати гаманцем» – бойкоту-
вати цих розкручених продавців 
техніки.

Водночас на своїй сторінці 
спільнота вітає промоцію відпо-
відальних представників бізнесу 
– тих, хто не соромиться пропо-
нувати товари й послуги україн-
ською.

«И так поймут!» – аж ніяк не 
єдина мережева «промовна» 
ідея. Приміром, творці сайта 
«Пиши українською» (Balachka.
com) мають на меті популяриза-
цію нашої мови в інтернет-
спілкуванні серед співвітчизни-
ків. І пропонують долучитися до 
акції, розмістивши на своїй сто-
рінці один із банерів: «Пишу 
українською», «Тільки україн-
ською», «Тут спілкуються україн-
ською»… Їх охоче встановлюють 
у себе як вітчизняні блогери, так і 
сайти міських рад, музичних гур-
тів, форуми, торент-трекери, веб-
видання, ба навіть туристичні 
агенції чи служби кур’єрської до-
ставки.

«Зроби інтернет зрозумілі-
шим, доступнішим для тебе, 
для українців, – закликають 
вони. – Наївно вважати, що всі 
українці розуміють англій-
ську, наївно думати, що всі 
українці розуміють російську, 
кумедно виглядатиме коли всі 
українці, розпорошені долею 
по всіх континентах намагати-
муться порозумітися інозем-

ними мовами, але всі українці 
розуміють рідну українську. 
Ми ж українці?»

КУЛьТУРНІ ІНІЦІАТиВи
«Лагідною українізацією» 
можна назвати не тільки висмі-
ювання російської попси та 
шансону через їх сатиричний 
переспів на українську патріо-
тичну тематику від Ореста Лю-
того (інтерв’ю з ним чи-
тайте на стор. 48), а й менш 
жартівливі ініціативи. Напри-
клад, здобуту простими на-
шими земляками самотужки 
можливість дивитись рідною 
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мовою класику кінемато-
графа.

Торент-толока «Гуртом!» 
ідентифікує себе як «сайт під-
тримки всього українського». 
Тут можна знайти не тільки ві-
тчизняну музику та кіно, а й 
україномовне програмне за-
безпечення та ігри, оцифро-
вану друковану літературу та 
аудіокнижки, озвучені чи суб-
титровані українською іно-
земні фільми. Цікаво, що все 
це користувачам сайта – на 
сьогодні їх уже майже 300 тис. 
– не підносять на тарілочці із 
блакитною смужечкою. Вони 
самі беруть активну участь у 
творенні контенту. Ентузіасти 
оцифровують українські 
книжки, перекладають рідною 
мовою іноземні романи, ко-
мікси, ігри (зараз серед актив-
них проектів, зокрема, 
WarCraft та Fallout).  
А головне – озвучують фільми 
українською. Саме завдяки 
гуртомівцям нею вже загово-
рили персонажі багатьох куль-
тових стрічок, серед яких – 
«Політ над гніздом зозулі», 
«Механічний апельсин», «Гро-
мадянин Кейн».

Наприкінці жовтня на 
сайті розпочали збір грошей на 
переклад наступних 11 фільмів 
– як старих («Самурая» 1967 
року та «Приборкання норо-
вистого» 1980-го), так і «сві-
жих»: наприклад стрічки «Ви-
крадена-2», яку цьогоріч де-
монстрували в наших кінотеа-
трах російською. На профе-
сійну озвучку кожної кінокар-
тини потрібно близько 2 – 3 
тис. грн. Гроші на можливість 
подивитись кіно рідною мовою 
українці здають охоче.

Є і більш незвичні вияви па-
тріотизму. «Українською гово-
рять і співають. А ми нею тан-
цюємо, – кажуть організатори 
цьогорічного аполітичного 
флешмобу на підтримку укра-
їнської мови у Львові, творче 
об’єднання Madrin Family. – 
Українська – це модно!»

«Останнім часом дедалі час-
тіше лунають рингтони з ком-
позиціями вітчизняних вико-
навців: замість «Бумера» грає 
«Океан Ельзи» чи «Бумбокс», 
– ділиться враженнями Ма-
рина, координатор проекту. 
Американський хіп-хоп, каже 
дівчина, поступився місцем 
«Тартаку» й ТНМК. – Модні, 

гламурні російськомовні ро-
дини спілкуються зі своїми ма-
лятами виключно україн-
ською. Відзначають усі свята за 
всіма національними традиці-
ями».

ХОДячА ПРОПАГАНДА
Популяризують мову й за до-
помогою відповідної симво-
ліки на одязі чи наплічниках. 
Киянин Сергій майже щодня 
носить синьо-жовтий значок із 
написом «Спілкуюся лише 
українською». «У столиці укра-
їномовні люди досі нерідко 
звертаються одне до одного ро-
сійською, бо так звикли, бо вва-
жають її мовою міжнаціональ-
ного спілкування. Цей значок 
– мій нехитрий спосіб проде-
монструвати, що я розмовляю 
державною, закликати нею до 
мене й говорити», – пояснює 
хлопець.

«Це справді допомагає! Ро-
сійською до мене звертаються 
вкрай рідко. Але значок – це 
дрібничка, його можна й не по-
мітити», – посміхається юнак. І 
додає, що на одній із перших 
мовних акцій бачив дівчину, 
котра мала яскраву саморобну 
торбу з написом: «Зробіть мені 
приємність – розмовляйте 
українською».

Ставлять «патріотичний 
одяг» і на конвеєр. Україн-
ський магазин «Наш формат» 
пропонує майки «Спілкуюсь 
рідною», «Є мова – є нація», 
«Порву за мову», «Вчи україн-
ську» тощо. Чимало малень-
ких інтернет-крамничок про-
дають футболки з буквою «Ї» 
та провокативними написами 
на зразок «Обережно! Україн-
ська мова»… Отож пропози-
цію породжує саме попит. Те, 
що від 2010 року кількість 
україномовних громадян не-
впинно зростає (часто як вияв 
протесту проти русифікатор-
ської політики нинішньої 
влади), як і їхні вимоги до 
врахування мовних потреб, 
уже є доконаним фактом, іг-
норувати який неможливо. 
Тож, поки державні мужі за 
інерцією маніпулюють «мов-
ним» питанням, а бізнесмени 
виправдовують вживання ро-
сійської комерційною доціль-
ністю, молоді українці 
вчаться відстоювати рідну 
мову своїми силами. І їм це 
вдається. 
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У 
нього багато імен, іпоста-
сей, ролей: телеведучий, 
театральний актор, лідер 
об’єднання «Союз віль-

них художників», шоумен та 
імпресаріо, культуртрегер і, зре-
штою, багатодітний батько. 
Останнім часом він зазнав чер-
гового перевтілення і став Орес-
том Лютим, виконавцем гостро 
сатиричних переспівів на патрі-
отичну тематику найодіозніших 
витворів російської попси та 
шансону в межах проекту «Ла-
гідна українізація». В житті ж 
він дуже яскрава, весела, спо-
стережлива та, що головне для 
митця, небайдужа людина. Як 
побудована система стосунків 
між його різними особистос-
тями та як вдається поєднувати 
фінансовий і мистецький 
успіхи, Тижню розповів пере-
важно Антін Мухарський із ледь 

помітними вкрапленнями всіх 
інших його альтер его.

Без національної само
ідентифікації жодна дер-
жава не може відбутись. Але 
поруч завжди наш «старший 
брат», який чітко відстежує всі 
ці механізми. Щонайбільше дає 
поносити вишиванки, поспівати 
патріотичних пісеньок, погра-
тися в інтелігентські протести. 
Але основної маси населення це 
взагалі не стосується.

Культурна експансія – 
один із найголовніших за-
собів впливу та боротьби у 
сучасному світі. Понад те, за-
собів підкорення певних тери-
торій. Глобальні конфлікти на-
разі точаться виключно в гео-
політичній та геоекономічній 
площинах, утім, зовнішню 

фор му мають культурологічну. 
Україна перебуває в ситуації, 
коли більша частина її терито-
рії підпадає під вплив росій-
ської масової культури. За 
останнє щонайменше сторіччя 
українська культура майже не 
була інтегрована у світовий 
культурний процес, на відміну 
від тієї самої радянської, яку 
відтворює сучасна Росія та від-
так нав’язує нам. Радянських 
авторів знали, російських – та-
кож, позаяк їх традиційно 
сприймали як представників 
Російської імперії. Все це озна-
чає, що українському культур-
ному продукту нині доводиться 
докладати вдесятеро більше зу-
силь для того, щоби досягнути 
бодай якогось успіху, порівняно 
з аналогічним продуктом із 
країни, де усвідомлюють важ-
ливість культури.

Лагідно- 
суворий 
українізатор 

Антін Мухарський  
про тупий совок,  

апологію жлобства  
та необхідність  

української  
культурної  

експансії

Записав 
Богдан 

Буткевич
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ЛАГІДНА 
УКРАЇНІЗАЦІЯ. 
Проект Ореста 
Лютого 
висміює 
російський 
шансон

МИСТЕЦТВО 
ОПОРУ. 
Альбом 
творчого 
угруповання 
СВХ «Воля або 
смерть» 

«ДОБА». 
Неполіткорек-
тний роман, 
головним ге-
роєм якого є 
творча, патріо-
тично настроє-
на людина

Пересічний українець 
живе в плоскінносонному 
стані раба, котрому вза-
галі байдужа якась там 
культурмультур. А що, ан-
самбль Вірського є, Horror (з 
англ. «жах». – Ред.) імені Ве-
рьовки й Таїсія Повалій також. 
А ще ж у нас є Кобзон, Алла 
Пуґачова, Кіркоров – усі вони 
також «наші». Якої ще вам 
культури треба? Для такого 
суспільства митці, які намага-
ються на тоненькій ниточці 
виробити щось справжнє, – це 
маргінали, які самі для себе 
грають на якихось інструмен-
тах, пишуть книжечки, чита-
ють віршики. Натомість куль-
тури як такої немає, позаяк бра-
кує традицій її підтримки та 
суспільного запиту. А надто не-
має усвідомлення сенсу та важ-
ливості сучасної культури. Для 
наших чиновників вона апріорі 
підозріла й незрозуміла.

В Україні критична 
маса населення є біома-
сою, ми – вдалий досвід її 
виведення. Є певний кругоо-
біг біомаси в природі. Отже, бі-
омаса жере, потім виробляє 
фекалії, котрими потім здо-
брюється світовий океан, із 
якого виростає планктон, який 
їсть риба, а рибу їсть біомаса. 
Ось цей процес і є причиною в 
собі та метою її існування. Нам 
узагалі нарешті треба визнати, 
що ми існуємо в країні пере-
можної біомаси. Але при цьому 
можна залишатися оптиміс-
том, мовляв, якщо ми лайно, 
то найкраще у світі. Ми ж кра-
їна чорноземів, родючого й 
плодючого гумусу, й культур-
ного зокрема, хай навіть і не 
вміємо цим зазвичай користу-
ватися. 

Головна риса, що виріз-
няє українців, – це лютий 
індивідуалізм. Це саме те, з 
чим безуспішно боролася Росій-
ська імперія протягом трьох сто-
річ, бореться й нині, крім того, 
допомагає глобалізація. Вира-
жається наш індивідуалізм у го-
резвісній дулі в кишені, мовляв, 
я все знаю і все одно розумні-
ший, і хоч би що ви говорили і 
робили зі мною, виживу й засію 
свої 20 соток гречкою. Чи рап-
сом, позаяк так тепер вигідніше. 
І є ще одна риса – ми постійно 
живемо ілюзіями замість того, 

щоб просто прибрати навколо 
себе сміття, випрати сорочку та 
пофарбувати під’їзд. Моя дру-
жина любить казати: «Перш ніж 
рятувати світ, нагодуй родину».

Наразі є виключно тери-
торія під назвою «Україна». 
Країни такої насправді не-
має. Хіба це та держава, про яку 
ми мріяли в 1990-ті чи під час 
Помаранчевої революції? Ні, це 
тупий, законсервований совок. 
Немає ні спільної для всіх істо-
рії, ні традицій, ні світогляду. 
Тому я вперше за багато років, 
коли лупався головою об стіну 
заради успіху, замислився над 
еміграцією, тому що не бачу тут 
перспективи для своїх дітей. Так 
набридло, що тут нікому нічого 
непотрібно. Я українець, хочу 
жити тут, боротися за цю країну, 
але щодня хтось мені розповідає, 
що мене немає, моя країна – 
примара й вигадка. І вражає, що 
більшості до цього байдуже, їм 
ця боротьба не треба. 

НЕЗАЛЕжНий жЛОБ-АРТ
Проект «Лагідна україніза-
ція» завис на довгі роки. 
Ідея з’явилася ще в юності, під 
час служби в армії. Але іноді я 
звертався до нього, повертався 
такими собі поштовхами. Оста-
точним спусковим гачком для 
його втілення в життя стали 
сумнозвісний закон Ківалова – 
Колесніченка та заяви ще од-
ного представника ПР Олени 
Бондаренко, яка сказала, що 
українська музика має боротися 
і конкурувати сама, без допо-
моги. Тоді й вирішив створити 
свій проект, щоб він реально 
конкурував із шансоном, «блат-
няком», попсою та іншими над-
баннями «братнього росій-
ського народу». Всі пісні наро-
дилися мало не за два тижні. 
Ми взагалі й не сподівалися на 
такий успіх. Виклали перший 
ролик 1 лютого, на день наро-
дження Ореста Лютого. І майже 
за місяць нас уже почали запро-
шувати на концерти. Матеріал 
виявився таким затребуваним, 
що вже можна стверджувати, 
що він став певним трендом, по-
при авангардовість. Мене не ці-
кавить, як сприймають «Ла-
гідну українізацію» її вороги. Я 
вже доволі довго працюю в ца-
рині шоу-бізнесу для того, 
щоб не проекціонувати на 
себе та свій продукт смаки чу-

жого мені сегмента користува-
чів. Якщо це робити, то дуже 
швидко зупинишся і потонеш 
у нікому не потрібних рефлек-
сіях.

Сучасний світ підлашто-
вано під запити жлоба. 
А жлобство загалом – це не 
справжність. Тому жлоб – це 
така собі штучна людина-
підробка, яка не має власної суті. 
Такий індивід змушений по-
стійно чимось це прикривати і 
натягувати на себе чужі об-
личчя. Наприклад, ідеологію, 
культуру, світогляд. Але якщо з 
ним поговорити, то відразу ви-
дно, що це  фікція, попри на-
чебто людську подобу. Тому 
митці якраз і мають допомагати 
людям відрізняти справжнє від 
підробки, хай навіть 
супер’якісної. Складність у тому, 
що жлоби завзято намагаються 
прикрити цю свою порожнечу 
брендованим одягом, крутими 
тачками, грошима. І щоб усе це 
мати, жлоб перебуває у перма-
нентному стані «намутілова» – 
він постійно шукає, де можна 
«порєшать» і «замутіть». Але 
щоб так вийшло, треба дурити. 
Тому жлобяра повсякчас бреше, 
зокрема й собі. Саме звідси ви-
ростає гламур та шоу-бізнес як 
спосіб окозамилювання. А ви-

щий рівень жлоба – це політика, 
де одні симулякри щось дово-
дять іншим симулякрам. 

«Жлобарт» – це проект, 
покликаний змінити роз-
дратування від засилля 
жлобів на насмішку. Адже 
той, хто викликає роздрату-
вання, той вами володіє. Тож на 
жлобів не слід лютувати, їх 
треба висміювати. І в жодному 
разі не лікувати, бо все одно не 
вийде.

Мистецтво у всьому світі 
існує заради мистецтва. 
Просто у цивілізованих країнах 
критична частка біомаси сягає 
десь 80%, а культурний проша-
рок – це відповідно 20%. Що 
стосується нашої держави, то, 
наприклад, кількість людей, 

Ми жиВЕМО В КРАїНІ 
ПЕРЕМОжНОї БІОМАСи, 
ТУПОГО СОВКА
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дотичних до сучасного мисте-
цтва, того ж таки живопису, я 
оцінюю щонайбільше в 200 тис. 
Це не самі митці, а й журна-
лісти, критики, архітектори 
тощо. Митців на всю країну ти-
сяч зо п’ять, у кожного з них 
четверо-п’ятеро друзів, у яких, 
своєю чергою, стільки само 
своїх. Ось вам вже близько 50 
тисяч – це Київ. Ще є Львів, 
Харків, Одеса, невеличкі 
групки у всіх інших містах – 
ось вам і ті самі 200 тисяч. Це 
менше ніж піввідсотка людей. 
Тобто, якщо те порівняти з 15–
20% на Заході, дістаємо відста-
вання в десятки разів у куль-
турному сенсі. А отже, й у циві-
лізаційному. Наша культура 
просто не в змозі давати ні 
оцінку, ні відповіді речам, з 
якими щодня стикається, – глоба-
лізації, науково-технічному про-
гресу тощо. Фактично ми не в кон-
тексті сучасної цивілізації. Ті 
самі українські митці, що є, на-
разі продукують гумус, на 
якому колись виросте нормаль-
ний креативний клас.

Більшість наших митців 
сидять у лайні, однак по-
думки в білому костюмі чим-
чикують Парижем. Вони за-
звичай думають за принципом: 
«Всі ви тут ні фіга не розумієте, а 
я геній». Такий собі вічний син-
дром 20-річного, коли тобі зда-
ється, що навколо повна маячня і 
треба лишень пальчиком повору-
шити, як весь світ одразу змі-
ниться. Тому «пайдьом, чувак, 
накатимо». А відтак минає 10 ро-
ків, ти все так само за чаркою чи 
філіжанкою кави патякаєш про 
ці речі, а ті старі виродки, на яких 
ти вчора «гнав» і був упевнений, 
що якщо не сьогодні, то завтра 
вони таки перемруть, залиша-
ються на тих самих місцях. По-
над те, вони керують тобою, ка-
жуть що, де і як робити, позаяк у 
їхніх руках всі засоби маніпуля-
ції. Тому саме ось так наші 
супер’європейські, прогресивні й 
авангардні митці дуже швидко 
перетворюються на гвинтики со-
вкового механізму цих старих 
пердунів.  

КОМПЕНСАТОРНА 
ПРОФЕСІйНІСТь
Свідомо обмежив свою 
співпрацю з усіма проду-
центами масової куль-
тури. А насамперед із телеба-

ченням як фабрикою попси. 
Не знімаюся в серіалах, не ре-
кламую пральних порошків, 
не веду програм. От якби 
хтось мене запросив як 
Ореста Лютого, мабуть, пого-
дився б. Але наразі немає те-
леканалу, що ризикнув ви-
тримати весь той шал і напру-
женість, якими насичений 
цей персонаж. Сподівання 
лише на інтернет, тож я від-
критий до будь-яких пропо-
зицій. Готовий навіть вкласти 
свої гроші лише для того, щоб 
був справді цікавий культу-
рологічний проект.

Для будьякої творчої лю-
дини дуже важливо мати 
компенсаторний механізм. 

І він каже тобі: «Друже, тобі ж 
якось треба виживати в цьому по-
ганенькому світі, годувати дітей і 
родину та й самому не бідувати, 
але ж не хочеться скурвитись». І 
твоя дитина не зрозуміє, якщо ти 
їй замість вечері й «айпаду» з 
іграшками почнеш торочити, що 

«художник має бути голодним». 
Тому хочеш чи не хочеш, однак 
мусиш існувати в матеріальному 
світі, у тілесному вимірі. Тому є 
Антон Мухарський, а є Антін. Ан-
тон – це шоумен, він організовує 
та веде корпоративи й весілля, за-
галом, заробляє гроші. А Антін 
Мухарський – це галерист, ми-
тець тощо. Виходить, що Антон 
заробляє на Антіна, який витра-
чає кошти на мистецтво.  
А є ще Орест Лютий – альтер его 
Антіна, яке так радикалізува-
лося, що може мешкати ви-
ключно в криївці і кладе на всіх із 
пробором. 

Театр – справа молодих. 
Ліки проти зморшок. Усе, як 
у пісні «Кіно». Саме тому мене 
більше не тягне туди. В театрі 
має бути романтика, політ, на-
тхнення – дуже часто без відпо-
відного грошового еквівалента. 
Не те щоби я був таким уже ста-
рим і прагматичним, але в мене 
просто велика родина. Мене не 
забувають, постійно пропону-
ють якісь ролі. Але працювати 
два місяці над однією виставою 
за плату, яку маю заробляти за 
один тиждень, не можу собі до-
зволити.

Справжня людина за-
вжди на своєму місці, бо 
знає своє призначення і ре-
алізує його через свою про-
фесію. Саме тому депутат чи 
модель – це не професія. От лі-
кар, вчитель, повія врешті-
решт – це професії, де потрібен 
хист, вміння, досвід. Тому я з 
великим пієтетом ставлюся до 
справжніх фахівців і ненави-
джу дилетантів, у вік кого ми й 
живемо. Пам’ятаю історію, як 
дружина одного багатія мені, 
людині, що віддала сцені 13 ро-
ків життя, заявила: «А я тоже 
артістка». Мовляв, зіграла 
якусь там роль у театрі. Я уточ-
нив, і як з’ясувалося, чоловік 
прийшов, дав бабла – їй дозво-
лили зіграти якусь прохідну 
роль. Але вона вже артистка. А 
всі ці, з дозволу сказати, спі-
ваки та співачки, що виходять 
на сцену за татусеві гроші – це 
як? А політики? Тому ми існу-
ємо майже, як Хома Брут, що 
викладав магічне коло, з тією 
лише різницею, що опинилися 
за межами кола, разом з усією 
нечистю, брехунами, жлобами, 
відьмаками й упирями. 

Вищий РІВЕНь  
жЛОБА – ЦЕ ПОЛІТиКА,  
ДЕ ОДНІ СиМУЛяКРи  
щОСь ДОВОДяТь ІНШиМ 
СиМУЛяКРАМ

БЕЗ ЗАЙВИХ 
РЕВЕРАНСІВ. 
Антін 
Мухарський 
створив 
об’єднання 
прогресивних 
художників, 
які суворо 
критикують 
суспільні вади, 
особливо 
жлобство
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3–9 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):
3 листопада, 12:00 – дитячі читання: «Звіршики» про звірів екзотичних 
і не дуже від поета Дмитра Шостака.
5 листопада, 18:00 – презентація книжки Юрія Шевельова «Нарис 
сучасної української літературної мови та інші лінгвістичні студ 
(1947–1953)» (спільно з видавництвом «Темпора»). За участю упорядни-
ка Любомира Белея, Лариси Масенко та Володимира Панченка.
6 листопада, 18:00 – проект «Європейський досвід». Зустріч із 
Александром Смоляром, головою правління Фонду ім. Стефана Баторія. 
Тема зустрічі: «Роль аналітичних центрів у формуванні громадянського 
суспільства». Спільно з Польським Інститутом у Києві.
7 листопада, 18:00 – презентація книжки Ліл Мусіхіної «Магія українців 
устами очевидця» (спільно з видавництвом «Зелений пес»).
9 листопада, 18:00 – зустріч із києвознавцем Дмитром Малаковим.

|| Київ (вул. Спаська, 5):
8 листопада, 18:00 – презентація збірки поезій Анни Малігон «Покину-
тим кораблям» (спільно з видавництвом «Смолоскип»).

|| Львів (просп. Свободи, 7):
6 листопада, 18:00 – презентація книжки Тетяни Космеди «Еґо і 
альтер-еґо Тараса Шевченка в його щоденниковому дискурсі» (спільно 
з видавництвом «Відродження»).
8 листопада, 18:00 – відео-музично-поетичний вечір львівських поетів 
і музикантів Ігоря Саса та Володимира Бинька.
9 листопада, 18:00 – розмова з мовознавцем і культурологом 
Романом Кісем «Як зупинити розукраїнювання України?».

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
8 листопада, 18:00, 4-й поверх – презентація книжки 
Ольги Слоньовської «Дівчинка на кулі» (спільно з видавництвом 
«Клуб Сімейного Дозвілля»).

|| Харків (вул. Сумська, 3):
6 листопада, 18:30 – вечір поез Марти Тарнавської за участю 
Лариси Вировець та Люцини Хворост.
7 листопада, 18:00 – презентація книжки Максима Кідрука 
«Бот» (спільно з видавництвом «К.С.Д.»).
8 листопада, 19:00 – брифінг на тему: «Суспільство». 
Модератор Павло Баранчук. Робоча мова – англійська.
9 листопада, 18:00 – презентація книжки Валентина Терлецького 
«Хмарочос» (спільно з видавництвом «Нора-друк»).

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
6 листопада, 18:00 – презентація українського перекладу книжки 
Віктора Суворова «Кузькіна мать» за участю Братів Капранових 
(спільно з видавництвом «Зелений пес»).
8 листопада, 18:00 – презентація книжки Віталія Михайловського 
«Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій половині 
XIV – 70-х роках XVI ст.» (спільно з видавництвом «Темпора»).

|| Тернопіль (вул. Валова, 7-9):
3 листопада, 18:00 – поетичний вечір «Три хвилини весни восени».
8 листопада, 18:30 – презентація українського перекладу книжки 
Віктора Суворова «Кузькіна мать». За участю Братів Капранових 
(спільно з видавництвом «Зелений пес»).
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Територія, на якій планували створити Ятвязьку Республіку на початку 1990-х

війні або полюванні. Ятвязькі 
племена присутні в етногенезі 
відразу кількох народів регіону: 
литовців, латишів, білорусів, по-
ляків і навіть українців.

НЕПІДВЛАДНІ БАЛТи
Ще у Х столітті вихідці з Ятвязь-
кої землі служили в Києві у кня-
зівській дружині. 945 року такий 
собі Ятвяг Гунарев відвідав Кон-
стантинополь разом із іншими 
послами від київського князя 
Ігоря.

Їхні терени прагнули підко-
рити Польща й Русь. 983 року на 
них вирушив походом князь Во-
лодимир і, здобувши перемогу, 
підпорядкував їх Києву. Разом зі 
своїми дружинниками він приніс 
жертву язичницьким богам: чи-
мало полонених і захопленої ху-
доби. 1009 року німецький місіо-
нер, єпископ Бруно Кверфурт-
ський на прохання польського ко-
роля Болеслава Хороброго нама-
гався охрестити ятвягів і підпо-
рядкувати Польщі, але загинув.

1038-го з ятвягами, які пере-
шкоджали торговельним 

зв’язкам із Побужжям, воював 
Ярослав Мудрий – доволі вдало, 
але, за твердженнями  літопис-
ців, міст їхніх не взяв, бо не хотів 
зі стінами битися й людей утра-
чати, а тому, набравши в селах ве-
лику кількість худоби та іншої 

Тиждень продовжує серію публікацій про 
давні народи, які населяли українські терени 
й залишили по собі характерну культурну 
спадщину. Сьогодні – розповідь про балтські 
племена ятвягів, що залишили свій слід у 
топографії України. На зламі 1980 – 1990-х 
років з політичними цілями цей народ штучно 
намагалися воскресити радянські «органи». 
Про кельтів читайте у № 50/2011, про готів – 
у № 10/2012, про аланів – у № 20/2012, 
про саків – у № 35/2012.

С 
трімке піднесення української та 
білоруської національної самосві-
домості в період Перебудови на-
прикінці 1980-х років, зростання 

інтересу до рідної мови, історії, етнографії 
та фольклору викликали велике занепоко-
єння в органах КГБ та комуністичної влади. 
Для протидії їм було започатковано від-
разу кілька політичних проектів, базова-

них на ідеї конструктивізму: мовляв, нація 
є «уявною спільнотою», котру створюють 
інтелектуали, тому, в разі чого, її можна 
подрібнити й сформувати нові, лояльні на-
родності. Одним із найяскравіших, найек-
зотичніших і водночас найжахливіших 
дійств було відродження «народу ятвягів» і 
«ятвязької мови» на українсько-
білоруському Західному Поліссі.

Кунігас із КГБ
Як комуністичні спецслужби намагалися 
вбити клин між українцями та білорусами, 
спробувавши відродити на Західному  
Поліссі окремий ятвязький народ

Terra Sudorum
Розселені колись між Німаном та Західним 
Бугом, племена ятвягів фігурують в етногенезі 
відразу кількох народів Східної Європи

я
твяги – балтський народ, 
який мешкав на сучасній 
Волині, українському й бі-
лоруському Поліссі, Під-

ляшші та понад Нарвою і Німа-
ном. Він поділявся на племена 
дойновів, судовів і полексанів. Те-
риторію, заселену ним, па м’ят ки 
згадують як Ятвігію або Судавія 
(в західних джерелах вона по-
значалася Terra Su do rum). Мова 
ятвягів була близька до латись-
кої, литовської та нині забутої 
прусської. Літописці вважали 
представників цього етносу 
швидкими, мов звірі, лютими й 
дуже відважними. Більшу час-
тину свого життя ті проводили на 

Автор: 
Костянтин 

Рахно

52|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 44 (261) 2 – 8.11.2012

СпАДоК|ДавНі НароДИ



Ковель
Сарни

КоростеньРівне
Новоград-
Волинський

Пинськ
Кобрин

Люблін

Володимир-
Волинський

Овруч

Турів

Брест

Хелм

Слонім
Бобруйськ

Солигорськ

Барановичі
Слуцьк

Мозир

У
К

Р
А Ї Н А

Б
І

Л О Р У С Ь

П
О

Л
Ь

Щ
А

Територія, на якій планували створити Ятвязьку Республіку на початку 1990-х

здобичі, повернувся. Як бачимо, в 
цього народу серед лісів і боліт 
були укріплені міста з мурами, що 
їх численні руські дружини побо-
ювалися брати приступом. У 1040 
і 1044 роках Ярослав здійснив іще 
два походи.

Після посилення відцентро-
вих тенденцій у Давньоруській 
державі естафета боротьби з ят-
вягами перейшла до Галиць-
кого та Волинського князівств. 
У 1112-му й 1113-му роках волин-
ський князь Ярослав Святопол-

кович двічі переможно ходив на 
ятвягів, про що лаконічно гово-
рить літопис, а як ворога Русі 
землю Ятвязь знає «Слово о 
полку Ігоревім», імовірно, напи-
сане 1185 року галицьким княжи-
чем Володимиром, братом Ярос-
лавни.

1196-го князь Роман Мстис-
лавич теж спорядив похід проти 
ятвягів, які вчиняли напади на 
Підляшшя. Доки людність тих 
племен переховувалася в лісах і 
болотах у сусідніх пруссів, во-
йовничий володар Галичини 
сплюндрував їхню землю. У від-
повідь 1205 року литовці та ят-
вяги спустошили Турійськ на 
Волині, а 1227-го ятвязькі вояки 
дійшли аж до Володимира, 
звідки їх вдалося відбити. Вчи-
няли вони також набіги на Пін-
щину, Берестейщину, Польщу й 
землі Тевтонського ордену.

У 1248 році, коли ятвяги на-
пали на міста Холмщини, князь 
Василько пішов на них із Воло-
димира і змусив відступити. Тоді 
були вбиті їхні вожді Борут і Ско-
монд, останнього з яких знали 
не лише як успішного полко-
водця, а і як жерця, що визначав 
майбутнє за польотом птахів. Го-
лову його русини настромили за 
стародавнім звичаєм на палю. 
1251 року князі Василько й Да-
нило та польський князь Семо-
вит розбили об’єднане військо 
ятвягів і пруссів, а 1256-го Да-
нило Галицький остаточно їх 
підкорив, але непокірні балти й 
надалі подеколи бунтували.

ПОЛІТичНА РЕІНКАРНАЦІя
Лідером цього політичного руху став 
поет і журналіст, викладач Мінської 
школи міліції Мікола Шеляговіч, який 
був на гачку в КГБ. У квітні 1988 року він 
створив суспільно-культурне об’єднання 
«Полісьсе», яке виступало за «відро-
дження західнополіської мови й куль-
тури» та за визнання західних поліщуків 
самостійною нацією. На сторінках преси 
цей діяч цілеспрямовано доводив, що 
поліщуки – не білоруси, а нащадки бал-
тів, «ятвяги», які мають власну мову – 
«ятвязьку».

Від 1989 року був налагоджений ви-
пуск газети «Збудінне» («Пробу-
дження»), в підзаголовку якої значилося: 
видання Ініціативної ради руху за відро-
дження Ятвязі. Видавали її щодва тижні 
химерною сумішшю української та біло-
руської мов, де переважали цілком вига-
дані слова. Це наріччя визначено було як 

«етвежа волода», або «рэмза». Слід за-
значити, що взагалі перші виступи Шеля-
говіча про потребу відроджувати біло-
руське Полісся викликали зацікавленість 
в українських інтелектуалів-поліщуків, 
вони були готові простягнути йому руку й 
діяти спільно, та коли об’єднання «По-
лісьсе» вже створили й стало зрозуміло, 
що йдеться не про підтримку народної 
культури, а про банальний сепаратизм, 
наші співвітчизники припинили контакти 
з цим активістом.

Політичне спрямування самозваних 
ятвягів було цілком прокомуністичним і 
проросійським. Допомогу «Полісьсю» на-
давали міністри уряду й депутати Верхо-
вної ради БРСР, партпрацівники, керів-
ники державних організацій, директори 
провідних фабрик і заводів, новоспечені 
бізнесмени, а також усемогутній КГБ. Ма-
лочисельних сепаратистів добре фінансу-
вали.
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Вождь «ятвягів» стверджував, що Бі-
лорусі не існує, в ній не може бути єдиної 
мови й культури, немає і не буде ні інте-
лігенції, ні державності, що все біло-
руське – це минуще, випадкове, несфор-
моване, а головним ворогом проголосив 
націоналістів. Організація фактично ви-
ступала за відокремлення Західного По-
лісся від республіки. У крайньому разі 
Шеляговіч пропонував заснувати 
білорусько-поліську федерацію. Лунали 
навіть заклики до створення контрольно-
пропускних пунктів і місцевої національ-
ної гвардії. Проте вони так і залишилися 
закликами. Висували й територіальні 
претензії до України.

У квітні 1990 року була проведена За-
хіднополіська (Ятвязька) науково-
практична конференція, що оголосила 
про право населення Берестейщини, 
Пінщини, а також української Волині й 
польських Підляшшя та Холмщини на 
формування самостійного етносу. Кон-

ференція мала відбутися в Пінську, але 
місто виявилося не готовим до такого 
дійства, тому її перенесли в Мінськ. Деякі 
доповіді виголошували «ятвязькою». Ав-
торитету зібранню сепаратистів додав 
той факт, що появу «ще однієї літератур-
ної мікромови» радісно привітали про-
відний радянський славіст, знавець на-
родної культури Полісся, етнолінгвіст Ні-
кіта Толстой з Інституту слов’янознавства 
та балканістики АН СРСР, а також його 
учні – Алєксандр Дулічєнко з Тарту, Олєґ 
Поляков із Вільнюса та Фьодар Клімчук із 
Мінська, уродженець Полісся. Зауважмо, 
що через п’ять років академік Толстой ві-
зьме участь у з’їзді русинських сепара-
тистів у Словаччині й так само схвалить 
кодифікацію «карпаторусинської літера-
турної мікромови». Там-таки виступить 
інший гарячий апологет русинства, а та-
кож укладач двотомного словника росій-
ської нецензурної лайки Алєксандр Дулі-
чєнко.

ВІД «РэМЗы»  
ДО ЗРОСІйщЕННя
Натомість деякі білоруські громадські діячі 
та літератори, наприклад Ніл Гілєвіч, Зянон 
Пазняк, різко виступили проти заяв Шеляго-
віча, справедливо побачивши в них слід 
спецслужб і загрозу територіальній та наці-
ональній цілісності Білорусі. Тим часом ет-
нографи показали балтське коріння всіх бі-
лорусів, а не якоїсь однієї групи. Діяльність 
об’єднання «Полісьсе» поступово припини-

КУНиЦІ ЗА ЗБІжжя
Літописи та хроніки не лише за-
карбували для нас воєнні події та 
імена ятвязьких вождів-кунігасів 
(Небр, Стегут Зебрович, Небяст, 
Комат, Стейкинт, Минтель, Му-
дейко, Пестило, Шурпа, Шютр 
Мондунич, Анкад і Юнділ), він 
іще й дає певне уявлення про їхні 
побут і життєві потреби. 1279 року 
ятвяги надсилали до Володимира-
Волинського послів із проханням 
урятувати їх від голодної смерті й 
продати їм хліб, за який раді були 
дати віск, шкурки вивірок, бо-
брів, чорних куниць або й срібло. 
У відповідь князь Володимир Ва-
силькович надіслав їм човнами 
по Бугові збіжжя.

Ятвяги чи не найдовше опи-
ралися впровадженню христи-
янства, тримаючись своїх віру-
вань. Гадали, як свідчить поль-
ський хроніст Вінцентій Кадлу-
бек, що смерть не страшна, адже 
потім душа відродиться в до-
стойнішій живій істоті. Чиясь, 
вважали ятвяги, – воскресне в 
тілі новонародженої людини, а 
комусь судилося нове життя в 
подобі звіра.

Вожді їхні охрестилися 
лише під примусом, програвши 
битву. Наприкінці XIII століття 
північ Ятвязької землі опини-
лася під контролем Тевтон-
ського ордену, зазнавши спус-
тошення, після чого чимало 
тамтешніх жителів пересели-
лося до Литви. Але після роз-
грому хрестоносців у Грюн-
вальдській битві 1410 року та 

ПОГАНСьКІ ГОВІРКи З НАРВи
Історія, здавалось би, втраченого ятвязького словника починається влітку 1978 року, коли 
юнак із Бреста, збирач антикваріату Вячеслав Зінов мандрував північною частиною Біловезь-
кої пущі в пошуках поповнення своїх колекцій. Старий господар одного хутора у глушині, із 
яким хлопець завів розмову про старовинні речі, показав йому свої пожитки. Зінову сподоба-
лась одна книга – збірник молитов латиною, до якого було приплетено кілька рукописних лис-
тів. Він купив його в діда. Вже вдома хлопець з’ясував, що рукопис давніший за книжку і є 
словником, точніше списком слів польської та якоїсь невідомої мови. На його початку було на-
писано польською: «Поганські говірки з Нарви». Окремі літери в рукописі вицвіли, тож Зінов 
для розшифрування тексту ретельно переписав його до зошита. Значення польських слів уста-
новив доволі легко, а от кому належала інша, химерна й незрозуміла мова, попри всі зусилля, 
прояснити не вдалося.
Невдовзі Вячеслав пішов до армії. За його відсутності батьки, котрим був не до душі потяг сина 
до колекціонування, зробили ревізію в його речах і понищили ікони та книжки релігійного 
змісту. Побоювалися, щоб юнак не став віруючим. Латинський молитовник із рукописним 
словничком теж потрапив до їхніх рук і разом із рештою старожитностей був викинутий на 
смітник. Залишилася тільки копія в зошиті. Демобілізувавшись, Зінов і надалі цікавився своєю 
дивною знахідкою. Дізнавшись, що на території Біловезької пущі в давнину мешкали язич-
ницькі племена, які говорили мовою, схожою на литовську, він звернувся до Вільнюського уні-
верситету. Тамтешні вчені, ознайомившись зі знахідкою, були вражені: перед ними виявився 
словник зниклої мови ятвягів, який не лише зберіг її для нас, а й відкривав риси їхньої куль-
тури та побуту.
Ятвязькі слова зі списку Зінова містять готські, аланські й слов’янські запозичення. Фрази із 
хроніки Ієроніма Мелетіуса середини XVI століття, не виключено, належні гілці ятвягів – судо-
вам, але часто приписувані пруссам, теж є сумішшю балтської лексики та слов’янізмів. Учені 
країн Балтії використовують їх задля реконструкції ятвязько-судовської мови. Хоча задовго до 
них створити ятвязьку, але слов’янську – спробували політики.

Мікола 
Шеляговіч 
– «вождь» 
ятвязького 

народу
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укладення Мельнського миру в 
1422-му вся земля ятвягів – Су-
давія – увійшла до складу Ве-
ликого князівства Литовського.

В Україні по них залишилося 
чимало слідів, наприклад село 
Ятвяги в Мостиському районі на 
Львівщині. Волинська земля теж 
зберегла назви «Ятвяги» та «Ят-
вязь». Урочище Ятвіж є на Черні-
гівщині. Ятвязькою українські 
мовознавці вважають і назву 
озера Пульмо на Волині. Доне-

лася, не діставши підтримки серед 
власне поліщуків, яким лишилася чу-
жою і малозрозумілою штучна «ят-
вязька» говірка-«рэмза». Видана 
нею книжка – підручник із гри в шахи 
– стала першою і останньою. Невда-
лими були спроби створити «Суй-
діння», тобто Рух західних поліщуків, 
Ятвязьку національну та Західнопо-
ліську крайову партії.

У 1991 й 1992 роках Шеляговіч за 
підтримки Толстого ще брав участь у 
конгресах слов’янських культур у Лю-
бляні як представник «ятвязької куль-
тури», а в газетних кіосках Брестської 
області та Мінська ще можна було 
придбати курйозну газету «Збу-
дінне», яка трохи експериментувала 
з писанням латинським алфавітом. 
Та згодом Мікола Шеляговіч відійшов 
від поліщуцтва і «ятвязького» куніга-
ства й перетворився на одного з най-
успішніших мінських бізнесменів. 

1994 року висувався кандидатом у 
президенти Білорусі, згодом виїхав 
до Калінінградської області Росій-
ської Федерації.

Щойно до влади прийшов Аляк-
сандр Лукашенка й перевів на росій-
ську білоруськомовні та навіть дво-
мовні школи, «ятвяги» загадково 
зникли. Наче ніколи не й було. Не за-
лишилося жодного прихильника їх-
ньої ідеї чи носія «західнополіської 
літературної мови». Бо всі вони були 
міражем, створеним КГБ й ФСБ. Не-
щодавно Лукашенка, який колись на 
засіданні сесії Верховної ради боро-
нив «Полісьсе» від націоналістів, за-
писав до своїх заслуг те, що він не до-
пустив розколу країни й створення 
Поліської республіки. Хай там як, а 
повернення ятвягів, яке мало розко-
лоти білоруську й українську нації, не 
сталося.

Костянтин Рахно

давна топоніми були чи не єди-
ним джерелом знань про мову 
цього народу, оскільки до XVII 
століття всі чи майже всі ятвяги 
були охрещені й асимільовані 
литовцями, латишами, білору-
сами, північними українцями й 
поляками-мазовшанами. Ли-
шився від них лише ятвязький 
словник Зінова – звісточка з ми-
нулого, оригінал якої був без-
глуздо втрачений (див. «По-
ганські говірки з Нарви»). 

 НАРОД ЗВиТяГи 
«А мешкає народ ятвінгів у північній стороні, межує з Мазовією, Руссю й Лит-
вою і має мову великою мірою подібну до мови пруссів та литвинів і зрозу-
мілу для них, а племена дикі, войовничі й такі вельми жадібні до слави та 
пам’яті, що десяток у них бився із сотнею ворогів, заохочений тією єдиною 
надією та свідомістю, що по смерті й загибелі земляки славитимуть їх піс-
нями про доблесні вчинки. Ота вдача довела їх до згуби, бо мала жменька 
легко програвала перед чисельною перевагою так, що потроху мало не весь 
їхній народ загинув,бо ж ніхто з них ані відступав перед нерівною битвою, 
ані не старався втекти, в битву вступивши».

(Польський хроніст Ян Длуґош)

Найбільше 
ятвязьке  
курганне 
поховання у 
Сувалках 



Автор:  
Майкл Бініон

Привабливість Бонда
Як британський агент став глобальним явищем

Н
апевно, це один із найзна-
менитіших англійців із 
усіх, яких насправді не іс-
нувало. Вважають, що 

кожна третя людина, що нині 
живе на Землі, бачила його в 
кіно чи на ТБ. Навіть англійська 
королева запрошувала його в 
гості. «Доброго вечора, містере 
Бонде», – сказала її Величність, 
коли він приїхав до Букінгем-
ського палацу в липні цього 
року. Далі вони обоє сіли в літак, 
і глядачі в усьому світі бачили, 
як королева вистрибнула з пара-
шутом і спустилася на Олімпій-
ський стадіон у Лондоні, щоб 
відкрити Олімпіаду-2012.

Новий фільм про Джеймса 
Бонда «007: Координати «Скай-
фолл» виходить на світові 
екрани 26 жовтня (в україн-

ський прокат – 1 листопада. – 
Ред.) на відзначення 50-ї річ-
ниці випуску «Доктора Ноу», 

першої з 23 стрічок бондіани, 

яка принесла її авторам і про-
дюсерам майже $5 млрд при-
бутків по всьому світу (а з по-
правкою на інфляцію – понад 
$12 млрд).  

Бонд – це справді глобальне 
явище. За останні півсторіччя 
вигаданий британський таєм-
ний агент 007 надихав авторів 
незліченних інших пригодниць-
ких та шпигунських стрічок, у 
яких теж були автомобільні пе-
регони, трюки, хитромудрі при-
строї і зброя, красуні, злочинці з 
манією величі, неймовірні 
змови і видовищні вибухи. Бонд 
став взірцем шику і бездоган-
ного стилю: ідеальний одяг, 
смак до дорогих речей, витонче-
ність і коктейлі «горілка з мар-
тіні» («збовтати, а не перемі-
шати»). Бонд дав поштовх кар’єрі 
Шона Коннері, відтоді цю роль 
зіграли ще п’ять інших акторів, 
серед яких і Деніел Крейґ – 
останній (а для багатьох ще й 
найкращий) Бонд від часів Кон-
нері. Агент 007 зміцнив автори-
тет західних розвідувальних 
служб під час смертоносної хо-
лодної війни і суперництва з Ра-
дянським Союзом та його сате-
літами. По всьому світу він змі-
нив образ пихатого, замкнутого 
англійця, додавши до нього 
шарм, стиль, клас, романтику і 
зухвалість у жорстокій боротьбі 
за інтереси та престиж Британії.

Чим пояснити таку популяр-
ність цього персонажа Яна Фле-
мінґа, небезпечного типа, ко-
лишнього журналіста й офіцера 
морської розвідки, котрий живе 
на широку ногу? Що каже Бонд 
про сучасну Британію, темний 

світ шпигунства і ставлення 
пересічного глядача до 

шпіонажу і насиль-
ства? Чи пред-

с т а в л я є 

Бонд чистий ескапізм, чи він є 
втіленням уявлень про життя і 
настрої нинішніх британців, зо-
крема й Заходу в цілому? Якщо 
так, то чи слід дивуватися, що в 
багатьох країнах (особливо на 
Близькому Сході) люди вважа-
ють, що британці завжди пле-
туть змови і шпигують за ін-
шими державами?

Творець Бонда Ян Флемінґ 
не мав жодного наміру писати 
щось інше, крім захопливих 
пригодницьких романів, які б 
принесли йому купу грошей. Він 
«зліпив» свого вигаданого героя 
з людей, з якими стикався, коли 
служив у військово-морській 
розвідці під час Другої світової. 
Флемінґ казав, що Бонд «втілив 
у собі всіх секретних агентів і 
розвідників, яких я зустрічав під 
час війни», зокрема його брата 
Пітера, який брав участь в опе-
раціях у німецькому тилу в Нор-
вегії та Греції. Письменник хотів 
зробити Бонда непримітним і 
нецікавим «сірячком», який по-
стійно у щось встряє. Тож він на-
вмисно обрав для нього просте 
ім’я, позичене, здається, в аме-
риканського орнітолога, фа-
хівця з птахів басейну Кариб-
ського моря. Сам Флемінґ був 
неабияким любителем спостері-
гати за птахами.

Кожну з 14 його книжок було 
написано по одній на рік, у січні-
лютому, в бунгало під назвою 
Goldeneye («Золоте око») на 
Ямайці, де Флемінґ і жив. Чи-
мало з його персонажів мають 
прототипами реальних людей, з 
якими автор познайомився на 
острові. Перша книжка «Казино 
Рояль» написана 1953 року, а 
останньою стала «Восьми-
ніжка», створена 1966-го, разом 
зі збіркою оповідань про Бонда. 
До цього часу перші кілька філь-
мів бондіани вже побачили 
мільйони глядачів, тож останні 

книжки Флемінґа писалися 
під впливом кінообразу го-
ловного героя. Після смерті 
Флемінґа у віці 56 років було 
запрошено інших авторів, 
щоб продовжити бондіану. 

1962 р. 
«Доктор Ноу» 
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Шестеро письменників спробу-
вали перо в цьому жанрі, й 
останнім це зробив америка-
нець Джефрі Дівер, автор детек-
тивних романів.

Дівер, який став фаном 
Джеймса Бонда в 11 років, зізна-
вся, що завжди писав власні 
книжки під цього героя. До того 
як 2011-го було опубліковано 
останню книжку з серії «Карт-
бланш», Дівер перевернув купу 
інформації в Лондоні та по різ-
них країнах світу, щоб забезпе-
чити точність деталей. Популяр-
ність бондіани забезпечують і де-
талі (годинники, автомобілі, 
страви, напої), які мають надати 
романам достовірності. Нині 
саме це мрія рекламника. Вироб-
ники шампанського, чиї вина 
пив Бонд, гребуть гроші лопатою 
щоразу, коли на екрани вихо-
дить нова стрічка про Агента 
007. 

Флемінґ ніколи і не нама-
гався створити точного портрета 
МІ6, розвідувальної організації 
Британії, хоча шефа цієї спец-
служби зазвичай іменують «К» 
(«контроль»), а в романах про 
Бонда боса називають «М». Для 
початку варто зазначити, що у 
Британії ніколи офіційно не го-
тували агентів із «ліцензією на 
вбивство». Справжній шпіонаж 
– це радше рутинна, важка і бю-
рократична робота, ніж те, що 
показував Флемінґ. Майже 50 
ро ків, з 1945-го, вона переважно 
зводилася до перешкоджання 
діям КГБ і шпигунству за СРСР. 
Та хоча першими ворогами 
Бонда були справжні радянські 
організації на кшталт «смершу» 
(«Смерть шпигунам»), наступ-
ними його мішенями стали пер-
сонажі без яскраво виражених 
ідеологічних уподобань, які 
прагнули до влади злочинними 
методами або взагалі мріяли про 
контроль над світом. У 1950–
1960-х Москва, звісна річ, була 
розлючена тим, що в художній 
літературі британці завжди пере-
хитровували її розвідників (у ре-
альному житті часто траплялося 
навпаки). Але пізніші 
книжки і фільми, хоча 
й не демонстрували 
відкрито в Росії, 
здобули цілу ар-
мію прихильни-
ків по східний 
бік залізної за-
віси, а надто 
коли сюжетна лі-

нія будувалася не навколо су-
перництва і перемог над росія-
нами, а натомість фігурували 
боси злочинного світу з країн Ка-
рибського басейну, Далекого 
Сходу або й навіть західні медіа-
магнати з манією величі.

Усі, хто пильно стежить за 
пригодами Бонда, – а у світі 
мільйони глядачів, які знають 
напам’ять сюжет кожної стрічки, 
– можуть помітити, що характер 
і погляди героя дещо зміню-
ються, особливо у ставленні до 
жінок. Ранній Бонд був безсо-
ромним сексистом, залюбки 
грався жінками і безжально від-
мовлявся від тих, кого вже зама-
нив до ліжка. До того ж він був 
дуже невисокої думки про жінок 
як розвідниць, колег або супер-
ниць. Зараз небагато фільмів де-
монструють такий шовінізм. Ни-
нішній Агент 007 серйозніший 
за героя Шона Коннері, не такий 
донжуан і ставиться з більшою 
пошаною до своєї шефині, ніж 
Бонд у Флемінґа. Ці зміни відпо-
відають перегляду ставлення до 
жінок і посиленню фемінізму в 
Британії та на Заході загалом. І 
справді, міс Маніпенні, один із 
другорядних персонажів, яку 
Бонд колись немилосердно 
дражнив, тепер значно суворіша 
і не потерпить жодних сексист-
ських реплік. З’явився навіть но-
вий жанр під назвою «Щоден-
ники Маніпенні», трилогія про 
особисту секретарку М, у якій 
міф про Джеймса Бонда розгля-
дається з погляду жінки.

Бондіана також може чимало 
розповісти про західну спожи-
вацьку культуру. Флемінґ наді-
лив свого героя власними вподо-
баннями: азартні ігри, швидкі ав-
томобілі, тонкі вина і подорожі за 
кордон. Але з роками смаки 
Бонда стали екзотичнішими, по-
заяк те, що колись було роз-
кішшю, нині доступне багатьом. 
Змінилася й сцена, де розгорта-
ються пригоди Бонда. Колись 

Далекий Схід вважався небез-
печним і загадковим місцем, де 
немає закону і порядку. Але тепер 
до Китаю і Південно-Східної Азії 
приїжджають мільйони туристів 
із Заходу, тож вони втратили ауру 
таємничості. Тому Бондові дове-
лося освоювати інші, досі не знані 
краї, як-от Африка, або знайти 
інші міста (наприклад, Дубаї) за-
мість Сінгапура як метафору для 
загадкового космополітичного 
міста.

Нині Бонд – це великий біз-
нес, який безжально рекламу-
ється і продається по всій земній 
кулі. Цим він подібний до двох ін-
ших вигаданих британських пер-
сонажів: Гаррі Поттера і Шерлока 
Голмса. Не випадково серіал про 
Гаррі Поттера – єдиний, який 
приніс більше грошей за бонді-
ану. А Голмс фігурував у фільмах 
і на телебаченні більше за будь-
якого іншого героя. Можливо, 
могутність та промисловість і пе-
ретікає з Британії на Далекий 
Схід. Але в тому, як робити гроші 
на уяві, стара добра Англія явно 
попереду всієї планети. 

2012 р. 
«007: Координати «Скайфолл»

(00)7 ФАКТІВ 

14 
книжок 

про Джеймса 
Бонда написав 

Ян Флемінґ 

6 
інших авторів 
створили про 

агента 007 

іще 

40
 літературних 

творів

23
 фільми, 
які зняли 

15
 режисерів 

і в яких 

6
 акторів  

виконали роль 
Бонда,  

забезпечили 
$5

 млрд  
прибутків
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«Хмарний ат-
лас». Фільм 
про те, що 
все взаємо-
пов’язано 

Спілкувалася Аніко Навай

Творчий тріумвірат
Том Тиквер, Енді та Лана Вачовскі про екранізацію бестселера 
«Хмарний атлас» і проблеми експериментального кіно

8 
листопада в український 
прокат виходить фільм 
«Хмарний атлас», який 
став нестандартним уже 

на рівні проекту. Це екранізація 
роману Девіда Мітчелла, де 
шість історій, дія яких розвива-
ється у різний час (від XIX cт. до 
постапокаліптичного майбут-
нього), тісно з’єднані між собою 
духовним зв’язком. Тригодинна 
стрічка з бюджетом $100 млн 
створювалася впродовж шести 
років. Проект був народжений 
креативними Вачовскі, колись 
двома братами (Ларрі змінив 
стать), які створили новий кіне-
матографічний всесвіт під на-
звою «Матриця». «Хмарний ат-
лас» фінансувався фактично без 
допомоги голлівудських студій, 
натомість мав підтримку ні-
мецьких продюсерів. У пошуках 
грошей вони об’їздили весь світ і 
фінальну частину фінансування 
знайшли в Азії – $35 млн дали 
пекінська, гонконгівська і сінга-
пурська компанії. Таким чином, 
команда «Хмарного атласу» 
фактично проклала ту копро-
дукційну дорогу зі Штатів через 
Європу до Китаю, яка невдовзі 
може розростися до найголовні-
шого хайвея сучасного кіно.

У. Т.: Судячи із трейлера «Хмар-
ного атласу», у вас вийшла до-
сить гармонійна співпраця. як 
сталося, що ви зібралися втрьох 
і вирішили робити цю стрічку?

Л. В.: Ми саме знімали «Ма-
трицю: Революцію», то був не-
простий період. І тут отримали 
дуже приємного листа від Тома 
Тиквера. Він зв’язався з нами, бо 
йому подобалися наші фільми, а 
ми були в захваті від «Біжи, 
Лоло, біжи!», тому й відповіли. У 
Лос-Анджелесі, зустрівшись, по-
говорили про кіно, мистецтво й 
те, чому нам захотілося стати 
режисерами. Згодом написали 
йому, що їдемо до Берліна і зні-
матимемо там «V» означає Вен-

дета» (Енді та Лана Вачовскі 
були сценаристами цієї стрічки. 
– Ред.). Нам дуже імпонує істо-
рія кіно, а Бабельсберг (район 
міста Потсдама, історичний 
центр розвитку німецького кіне-
матографа. – Ред.) – це для нас 
загадкова Мекка, ми завжди хо-
тіли там побувати. Антиутопія 
«Метрополіс» Фріца Ланґа – 
один із наймістичніших фільмів 
для нас, нам завжди кортіло 
розгадати більше його таєм-
ниць… Так і зробили. Вирішили: 

поїдемо знімати «…Вендету» в 
Німеччині. Мали чудовий план 
зібратися нарешті докупи, але 
того самісінького дня, коли сіли 
на літак, Том на іншому полетів 
знімати «Парфумера», тож ми 
не бачилися в Берліні з півроку.

Е. В.: Згодом ситуація повто-
рилася. Фільмуючи «Спіді-
гонщика», в Берліні знову не 
змогли зустрітися з Томом. Тож 
вирішили, що єдина можливість 
провести якийсь час разом – це 
спільно працювати. А тоді ви-
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«Зв’язок», 
1996

«Матриця», 
1999

«Біжи, Лоло, 
біжи»,  
1998

«Парфумер: 
Історія одного 

вбивці»,  
2006

БІОГРАФІчНА НОТА 
Енді та Лана Вачовскі
Американські режисери польсько-єврейського похо-
дження. Свою кінокар’єру розпочали сценарієм до фільму 
Річарда Доннера «Вбивці» (1995). А коли їхня дебютна 
стрічка «Зв’язок» здобула купу призів на фестивалях, про-
дюсер Джоел Сілвер вирішив перетворити їх на суперзірок. 
І «Матриця» зробила їх такими: вони стали культовими ре-
жисерами, отримавши карт-бланш на створення будь-чого, 
що вони хотіли. Знімали мультфільми на основі «Ма-
триці», а потім ще й ігри.

Том Тиквер
Німецький режисер. Свою першу стрічку зняв у 11-річ-
ному віці. Його четвертий повнометражний фільм 
«Біжи, Лоло, біжи» став міжнародним хітом, який пер-
шим вивів німецьке кіно на американський ринок. Усі 
наступні були створені в копродукції зі Штатами й із за-
лученням голлівудських зірок. Знімав для двох великих 
альманахів: «Париж, я люблю тебе» і «Німеччина 09». 
Пише музику для кіно.

ФІЛьМОГРАФІя. 
ВиБРАНЕ

Енді та Лана 
Вачовскі

йшла книжка Девіда Мітчелла 
«Хмарний атлас», і ми зрозуміли, 
що це і є нагода, яка може нас 
звести.

У. Т.: як ви разом знімали? час-
тинами?

Л. В.: Ми відчували: якщо 
не зможемо втрьох створити 
сценарію, то не варто буде й на-
магатися спільно фільмувати. 
Хотіли просто подивитися, як 
вийде, і спробувати зняти. Але 
треба було себе перевірити, тому 
поїхали всі в Коста-Рику й по-
чали працювати. Хоч як це 
дивно, писалося дуже легко і 
швидко – ніби говорили з яки-
мось третім голосом. Зрештою, 
літературну основу доробили й 
зрозуміли: хай там як, а знімати 
разом буде зовсім не складно.

У. Т.: Усі ви маєте величезний 
досвід у режисурі. А чогось но-
вого одне від одного навчи-
лися?

Е. В.: Звісно! Ми ніколи не 
писали музики після того, як 
стрічку змонтовано. В Голлівуді 
так роблять усі – це традиційна 
тамтешня структура роботи над 
кінокартиною. Монтуючи, на-
кладаєш на фільм чиїсь мелодії, 
а потім переглядаєш у пришвид-
шеному темпі. Але Том пише 
всю музику ще до зйомок. Вона 
готова до монтажу, і темп 
стріч ки підганяєш під неї.

У. Т.: Наскільки складно знімати 
авторський фільм із бюджетом 
у $100 млн?

Л. В.: Ви й не уявляєте!
Е. В.: То було найабсурд-

ніше, що може спасти на думку. 
Сотні разів хтось із нас сумні-
вався, чи варто було взагалі 
щось таке затівати. Невже слід 
так цим перейматися? Нам 
стільки не щастило, стільки 
людей приходили до нас і 
йшли, обіцяли… І звичайно, ба-
гато хто не хотів у це вплутува-
тися. Нам відмовляла кожна 
студія. Гадаю, через те що сце-
нарій здавався надто експери-
ментальним.

T. T.: Вони злякалися. Зляка-
лися задуму, бо коли робиш ве-
ликий фільм, проблеми теж ве-
ликі. Масштабний проект при-
вертає більше уваги, тож і провал 
може бути більший, ніж зазви-
чай. Але божевілля в тому, що ми 
насправді ні в кого й не просили 
шалених грошей. Про $100 млн 

аж ніяк не йшлося. Просили такі 
собі кошти, щоб можна було всі 
ці фрагменти й наші задуми зі-
брати докупи. А нам не давали й 
мінімуму від тієї суми, яку виді-
лили б на фільм із бюджетом, 
удвічі меншим за цей.

Л. В.: Закінчивши стрічку, 
ми все одно не могли продати 
його різним країнам. Із розпо-
всюдженням виникли проблеми 
навіть у Великій Британії, хоч у 
нас знімалися Г’ю Ґрант, Джим 
Бродбенд, Джим Стерджесс... До 
того ж автор книжки – англієць, 
вона була бестселером у нього на 
батьківщині. І ми їдемо туди, а 
вони кажуть «ні».

У. Т.: Думаєте, така доля чекає 
на все незалежне кіно?

Л. В.: Ми казали, що коли 
наш фільм вийде, станеться 
одне із двох. Або це надихне лю-
дей більше ризикувати й експе-
риментувати з нестандартним 
матеріалом (адже в цьому й була 
здебільшого суть нашої стрічки, 
настільки вона є іншою та оригі-
нальною) і брати на себе повну 
відповідальність за результат. 
Коли хто захоче зробити щось 
схоже, може подивитися на наш 
успіх і спробувати. Але якщо 
приймаєш рішення й повністю 
відповідаєш за наслідки, це 
страшно і драйвово водночас.

У. Т.: Виконавець головної ролі 
Том Генкс казав, що у фільмі є 
алюзії до творчості Алєксандра 
Солженіцина. Це справді так?

Л. В.: Я читала «Один день 
Івана Дєнісовіча» в коледжі. 
Так, Девід Мітчелл багато поси-
лається на Солженіцина в «…Ат-
ласі». Тоді я вирішила ще раз пе-

речитати цього письменника – 
було ще цікавіше. Зрештою, ми 
подумали, що добре ввести в сю-
жет якогось дивного героя, як-от 
у нього в книжках.

T. T.: У нашому сюжеті дуже 
важливо, що персонажі пов’я-
за ні між собою через історію – і 
кожен із них має стосунок до го-
ловного героя. І має робити ви-
бір: стати кращим або гіршим. 
Усі вони стоять перед мораль-
ним вибором.

У. Т.: чи зможе фільм достука-
тися до молодшої аудиторії? У 
сенсі ідей і технічних засобів?

T. T.: Гадаємо, що молоді 
люди насправді шукають 
стрічки, які виходять за межі 
певного бачення, і, можливо, 
саме тому захочуть переглянути 
його ще і ще. Крім того, він про-
понує предмети для обговорень. 
Готуючи його, ми говорили про 
кінострічки, які надихали нас 
стати тими, ким ми є нині, і зна-
чно вплинули на формування 
нашого бачення. Ми хочемо 
зробити фільм, який люди 
пам’я татимуть. Мої улюблені 
стрічки – я до них ставився як 
до друзів – вони змінили мій 
світогляд. У такому фільмі є 
більше ніж просто один випад-
ковий вибір, більше ніж одна 
ідея. Тут зібрані думки, які час-
тіше за інші зринають у голові, 
доки живеш. Нашим завданням 
було запропонувати такий 
екранний твір, а не кіно, яке по-
бачиш раз і потім не дивити-
мешся, бо не знайдеш там для 
себе вже нічого нового.

Е. В.: Цей фільм вимагає 
уваги. І ми сподіваємося, що 
наш глядач не лінуватиметься, 
буде готовий до того, аби щось 
його зачепило. Маємо надію, ау-
диторія добре відреагує на 
стріч ку.

У. Т.: чи стають фільми неакту-
альними?

T. T.: Добрі – ні. Коли є гран-
діозні ідеї, як тут, кінокартина 
ніколи не застаріє.

У. Т.: Наскільки у вашій стрічці є 
виразною духовна складова?

Л.В.: Девід Мітчелл гармо-
нійно поєднав у своєму романі 
східні духовні концепції з абсо-
лютно світськими речами. Сам 
літературний твір містить у собі 
багато віри – це феноменальний 
меседж у наші дні. 

Том Тиквер
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«Віденський вальс»

Національна опера України 
ім. Т. Г. Шевченка
(Київ, вул. Володимирська, 50)
Балет на дві дії оповідає романтич-
ну історію про те, як народжують-
ся музика та кохання. В основі дій-
ства любовний трикутник: компози-
тор Франц, проста дівчина Аннель 
та знаменита балерина Карла. Не-
стримний потік емоцій підсилює му-
зика старшого та молодшого Штрау-

сів. Автор лібрето і поста-
новник – хореограф Ані-
ко Рехвіашвілі. За слова-
ми художнього керівника 
проекту Віктора Яремен-
ка, цим спектаклем вони 
виводять українську сучас-
ну хореографію на якісно 
новий рівень. Чи справді 
це так, глядач зможе пере-
свідчитися під час вистави. 

«U» та «Be young and 
shut up!»

Музей-майстерня Івана Кава-
лерідзе; ЦСМ «Совіарт» 
(Київ, Андріївський узвіз, 21; 
Андріївський узвіз, 22а )
Проект «U» – це Україна очима та 
об’єктивами фотокамер чехів, по-
ляків, білорусів та словаків, які, 
мандруючи країною, намагалися 
відчути дух її місць та зрозуміти ха-
рактер жителів. Представлену серію 
світлин об’єднує спіль-
ний мотив сили та 
стійкості українців. Ви-
ставка «Be young and 
shut up!» французь-
кого фотографа Еріка 
Ваззолера – це серія 
портретів, які виводять 
на перший план укра-
їнську молодь із про-
вінції.  

Анонси

в очі, щоб вона зрозуміла: ближчого за смерть у неї 
нікого немає. Людина слабка й егоїстична. Смерть 
альтруїстична й сильна.

«Остання казка Ріти» побудована на очевидній 
необов’язковості й абсурдності. Вона ніби виповзла 
з тих непевних і яскравих сновидінь, що трапля-
ються перед самісіньким пробудженням і потім 
весь день не дають спокою. Ні у драматургії стрічки, 
ні в режисурі не слід шукати логіки – її тут немає. 
Все підпорядковано примхливій фантазії автора. 
Можна гадати і сперечатися, навіщо, наприклад, 
Смерті той самий тхір на руках. Чи сни героїні, в 
яких курять небіжчики в труні. Чи раптом ожилий 
пам’ятник Ґаґаріну. І всі ці тонни свічад, декадент-
ські капелюшки, кав’ярня «Задзеркалля», пісні 
Зємфіри. Усе це потрібно просто прийняти або не 

ч
арівна блондинка з обличчям королеви непу 
(Рєната Літвінова) й непорушним тхором на 
руках заходить у будку телефона-автомата. 
«Мер цього міста весь час зносить красиві бу-

дівлі», – скривджено скаржиться у слухавку з та-
кими ласкавими інтонаціями, що відчуваєш: тому 
мерові – смерть.

Ця дівчина, як виявляється, Смерть і є. Вона 
приходить до іншої молодої вродливиці Ріти Ґотьє 
(Ольґа Кузіна) скрасити її останні дні в негарній лі-
карні з байдужими медиками. «Остання казка 
Ріти» – зворушлива оповідь про прихід Смерті, 
якою її бачить режисер, сценарист і виконавиця го-
ловної ролі Рєната Літвінова, – веселої, ласкавої, з 
келихом шампанського в довгих пальцях і незмін-
ною сигаретою в яскраво-червоних губах. Дівчина-
смерть на ім’я Таня Нєубівко радо сповідує заповідь 
«Не убий!» – навіщо вбивати, коли кожна людина 
сама наблизиться до свого призначеного часу. Го-
ловне – допомогти їй останні кроки пройти феє-
рично й бадьоро. Головне – тепло зазирати людині 

Art Kyiv contemporary 

«Мистецький Арсенал»
(Київ, вул. Лаврська, 12)
Фестиваль сучасного мистецтва 
цьогоріч відбуватиметься не у звич-
ному ярмарковому форматі,  
а як форум: 30 галерей світу пред-
ставлять роботи митців з України, 
Польщі, Італії, Німеччини, Франції 
та Росії. Проект «Виключно живо-
пис. Новітній український фігура-
тив» репрезентує творчість Василя 
Цаголова, Арсена Савадова, Олек-
сандра Ройтбурда, Максима Мам-
сікова, Гамлета та ін. Серед спец-
заходів – «Симпозіум сучасного 

мистецтва «Бірю-
чий-2012», «Воло-
димир Наумець. 
Ретроспектива» та 
відеопроект Полі-
ни Каніс «Очищен-
ня».

Смерть як 
мистецтво
від людини-оркестру Рєнати 
Літвінової 

КІНО

  1 – 18 листопада    2 – 14 листопада    3 листопада, 19:00  

«Остання  
казка Ріти».  
В кінотеатрах 
України від  
1 листопада
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IAMX

Crystal Hall
(Київ, Дніпровський узвіз, 1)
Енергійне і захопливе шоу – це те, 
що вирізняє сольний проект британ-
ця Кріса Корнера (на фото) з-поміж 
інших. Разом зі своєю командою 
епатажний майстер електро- і рок-
музики потішить своїх шанувальни-
ків виступом у столичному концерт-
холі. Приїзд гурту можна назвати по-
зачерговим, адже Корнер попере-
дньо відмовився від будь-яких га-
строльних турне у 2012-му через ро-

боту над новим альбо-
мом «The Unified Field». 
Окрім суто музичної 
складової IAMX приді-
ляє чимало уваги експе-
риментам з відеоартом, 
що є додатковим плюсом 
для любителів усього не-
стандартного.  

прийняти, як саму Літвінову, котру не можна ді-
лити на Літвінову-акторку, Літвінову-режисера, 
Літвінову-драматурга. Вона Персонаж, людина-
жанр, людина-оркестр, який іноді хуліганить, іноді 
збивається, але грає завжди захоплено й ні на кого 
не схоже.

І, що чи не найголовніше, вибивається з вічної 
традиції російського кінематографа – нести себе, 
пояснювати, де чорне, а де біле і що таке істинні ду-
ховні цінності в наш меркантильний час. Месіан-
ство у культурі й, зокрема, в кіно Росії незнищенне. 
А Літвінова не намагається повчати, ні на чому не 
наполягає. Хіба що на одному: смерті немає. Отака 
от дрібничка, хіба ні?

Катерина Барабаш

«Королі танцю»

Національна опера України 
ім. Т. Г. Шевченка
(Київ, вул. Володи- 
мирська, 50)
Основна ідея цього міжнародного 
проекту – показати красу чоловічо-
го танцю, роль якого часто недооці-
нюють у класичному балеті. За шість 
років існування структура і концеп-
ція проекту лишилися тими самими. 
Змінюється тільки склад, хоча й тут є 
свої константи: брати участь у дійстві 
можуть лише професіонали балет-
ної справи, які вкладають 
у виступ максимум емоцій 
та зусиль. У списку учасни-
ків театри України (Націо-
нальна опера), США (Аме-
риканський балетний те-
атр), Росії (Михайлівський 
театр) та Канади (Націо-
нальний балет). 

«Тиждень актуальної 
п’єси»

Молодий театр, Театр ім. Іва-
на Франка, Ґете-Інститут (Київ, 
вул. Прорізна, 17; пл. І. Фран- 
ка, 3; вул. Волоська, 12/4)
Незабаром у Києві стартує третій 
освітній фестиваль драматургії, про-
грама якого включає публічні читан-
ня п’єс сучасної української та закор-
донної драматургії. Дійство тради-
ційно розпочнеться в Молодому те-
атрі, де гостям продемонструють ви-
ставу «КомА» (режисер Андрій Май) 

та ознайомлять із творами 
українських, німецьких та ан-
глійських драматургів. Після 
трьох днів естафету перейме 
Ґете-Інститут з українською 
п’єсою «Час відьом», тоді як 
театр ім. Івана Франка, своєю 
чергою, представить драми 
митців із Грузії та Швейцарії.

КНижКи

Роберт Сервіс. «Товариші.Комунізм:сві-
товаісторія»
Британський історик досліджує комунізм від його 
джерел аж до розпаду чи переорієнтації на демо-
кратію країн, очільники яких так мріяли «викона-
ти заповіти» Маркса, Енгельса, Лєніна. Щоб роз-
глянути це явище з різних боків, автор описує ко-
муністичні держави, їхніх лідерів, суспільства, при-
діляє увагу загальній геополітичній картині ХХ сто-
ліття. Роберт Сервіс докладно пояснює, чому ця іде-
ологія, яка вважалася прогресивною для свого часу, 
віджила і, слід очікувати, дуже скоро піде в небуття.

«ПідказанийМілош»
Книжка містить вірші польського письменника, но-
белівського лауреата Чеслава Мілоша у перекладах 
українських поетів, серед яких Юрій Андрухович, 
Олександр Ірванець, Кость Москалець, Дзвінка й 
Богдана Матіяш, Остап Сливинський, Юлія Стахів-
ська, а також передмову Андрія Бондаря, у якій він 
розповідає про багато в чому незручного, шкаруб-
кого, незрозумілого своїм співвітчизникам, а отже, 
живого, нелінійного, впливового поета. Видання 
має додаток – аудіокнижку з віршами Мілоша, які 
читають Тарас Прохасько і Сергій Жадан.

Квєта Легатова. «Гануля.Йозинадружина»
У повісті сучасної чеської письменниці йдеться про 
віддалене чехословацьке гірське село в роки Другої 
світової війни. Головна героїня – молода лікарка, 
звикла лише до міського середовища, яка, рятую-
чись від нацистів, змушена вийти заміж за нелюба 
й тікати з ним до провінції. Впевненість у тому, що 
жити в селі неможливо, що торкнутися ненависної 
людини, хоча тепер вони подружжя, забракне сна-
ги, не справджується… Особиста драма вписується 
в непросту і трагічну історію країни цього періоду.

  3 – 11 листопада    6 листопада, 19:00    10 листопада, 19:00  



Л
єнін, Чарлі Чаплін, Волт 
Дісней, Конрад Аденауер 
і Фредді Меркурі. Як для 
невеличкого гірського 

села набір імен аж надто гучний 
і доволі несподіваний, адже що 
спільного в Лєніна з Меркурі? 
Хіба любов до краєвидів!

МІСЦЕ ЗУСТРІчІ
Саме з неймовірної панорами й 
розпочалася історія Ко як улю-
бленого місця відпочинку селе-
бриті всіх часів і народів. Ко-
лись то було звичайне посе-

лення, жителі якого пасли своїх 
корів на довколишніх полони-
нах. Нині ж усе інакше. Тобто 
будинки залишилися старими: 
дерев’яні з червоними або зеле-
ними ставнями – все як 150 ро-
ків тому (фото 2). Лишень меш-
канці цих сільських хат мають 
на рахунках по кілька мільйонів 
швейцарських франків. Справ-
жніх селян тут практично не-
має. Село стало колонією міль-
йонерів.

Найголовніша туристична 
принада місцини – палац Ко 

(фото 1). Колишній п’ятизірковий 
готель збудований так, що з 
будь-якого вікна відкривається 
фантастичний мінливий крає-
вид. Увечері я сидів на балконі 
палацу. На небі зеленіло остан-
нім мертвим світлом те, що за-
лишилося від заходу сонця. Піді 
мною миготіли вогні містечка 
Монтре, що з’єднувалися з ре-
штою і розсипалися кинутим по-
серед Альп бурштиновим намис-
том. То перемигувалися міста і 
містечка, що оточують чорну 
діру Женевського озера. Гори на 

Дух Ко

Автор: 
Олександр 

Зінченко

В історію Європи це мініатюрне  
швейцарське село увійшло як місце,  
де народилася ідея Євросоюзу
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протилежному березі о тій піз-
ній порі вже майже розчинилися 
в темряві. Та я точно знав: ліво-
руч Франція. 

Зранку прокинувся ніби від 
якогось поштовху. За вікном на 
тлі свинцевих дощових хмар і 
французьких Альп палала 
найпронизливішими кольо-
рами веселка (фото 4)! То три-
вало чотири або п’ять хвилин, 
а вже за десять не було видно 
нічого: ані веселки й гір, ані 
Женевського озера й Франції з 
того боку – все занурилося в 

молоко дрібного дощику. Од-
нак уже за годину знову запа-
лало яскравими барвами. 
Проте найфантастичніше ви-
довище приніс вечір, коли но-
вий оберт Землі перетворив 
небо на вогонь і лаву (фото 3)! 
На тлі цієї небесної пожежі 
вежі будівлі нагадували палац 
Білосніжки з відомого діснеєв-
ського мультика.

Кажуть, що Дісней дитиною 
бував тут, і той дитячий спогад 
про вежі Ко-палацу згодом став 
упізнаваною по всьому світові 

Дух Ко

яК ДІСТАТиСя 
Із Києва до Женеви літають кілька авіакомпаній. З під-
земного залізничного термінала Женевського аеро-
порту до Монтре електричкою – 45 хвилин. Дуже дорогі 
квитки (39,6 швейцарського франка) ліпше купувати в 
автоматі й відразу до Ко, тоді не треба буде метушитися 
на вокзалі у Монтре. Підйом у Ко на фунікулері трива-
тиме близько 20–25 хвилин.

щО СКУШТУВАТи
Певна річ, фондю – сплав місцевого сиру і вина. У барі 
невеличкого гірського готелю Hostellerie de Caux можна 
скуштували 28 видів фондю: з грибами, імбиром, лісо-
вими травами. Ціни коливаються від 25 до 29 швейцар-
ських франків. У ресторанчику на веранді станції фуні-
кулера Caux Gare трохи дешевше, але й вибір скромні-
ший.

1

2
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емблемою кінокомпанії. Утім, 
Ендрю Сталібрас, історик, який 
знає про цей замок усе, запев-
нив, що це лише легенда для ту-
ристів. Справжня історія Ко на-
віть більш неймовірна.

СиЛА МОРАЛІ
Влітку 1946 року до цього міс-
течка на конференцію «Віднов-
лення Європи», ініційовану ор-
ганізацією «Моральне пере-
озброєння», прибуває Ірен Лор. 
Вона була учасником французь-

кого Опору і під час війни втра-
тила близьких. І ось Ірен приїж-
джає у Ко із усім своїм багажем 
трагічних втрат... 

Аж раптом до зали, де відбу-
валася конференція, заходить 
німецька делегація – приблизно 
дві сотні учасників. То була, зда-
ється, взагалі перша делегація, 
яка наважилася після війни пе-
ретнути кордон Німеччини, 
адже то був липень 1946-го. 

Обурення Ірен було таким 
сильним, що вона бігма кину-

лася з тієї зали, примовляючи: 
«Ноги моєї тут більше не буде! 
Яка нова Європа?! Про що ви го-
ворите?!» 

У коридорі її зупинив один із 
організаторів доктор Френк 
Бухман: «Ірен, ти приїхала на 
конференцію відбудовувати Єв-
ропу, будувати нове майбутнє, 
новий світ. Як ти збираєшся це 
робити без Німеччини?»

Ірен довго не виходила зі 
своєї кімнати. На третій день 
подруга запропонувала їй по-
обідати з однією німецькою 
жінкою... 

Доля тієї жінки була дуже 
схожа на долю самої Ірен: вона 
так само втратила чоловіка. Він 
планував замах на Гітлера і був 
страчений... Ця жінка докла-
дала всіх можливих зусиль, щоб 
хоч якось схилити німецьке сус-
пільство до покаяння. Того дня 
вона плакала: «Ми в Німеччині 
– ті, хто був свідомий, – не змо-
гли зробити все, на що були 
здатні, тож пробачте нам!»

Наступного дня Ірен Лор 
піднялася за трибуну конферен-
ції. Вона попросила вибачення... 
у німців. «Пробачте мені мою 
ненависть... Давайте жити і бу-
дувати світ разом!»

Раптом на сцену вийшла іще 
одна жінка, німкеня, і перепро-
сила Ірен Лор. За нею – іще одна 
й іще – уся німецька делегація, 
кожен із її членів один за одним 
вийшли до Ірен Лор і просили 
вибачити те, що зробили на-
цисти.

ЗАРОДжЕННя СОЮЗУ
Так розпочалося примирення 
між Францією та Німеччиною.  
І саме так були закладені під-
валини історії нової об’єднаної 
Європи. Інколи достатньо щи-
рого «пробачте», щоби змінити 
світ.

Уже потім до Ко приїж-
джали для неофіційних перего-
ворів майбутній федеральний 
канцлер повоєнної ФРН Конрад 
Аденауер і міністр іноземних 
справ Франції Робер Шуман. Іс-
торики досі сперечаються, чи 
зустрілися вони тоді, чи спіл-
кувалися через посередників. 
Але факт є фактом: нині Фран-
ція і Німеччина є, мабуть, най-
ближчими соратниками в 
об'єднаній Європі. І її наро-
дження почалося саме тут, у за-
тишному швейцарському селі, 
в кантоні Во. 

4

5

64|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 44 (261) 2 – 8.11.2012

НАвіГАТоР|поДороЖі



Я стояв посеред псевдого-
тичної головної зали Ко-палацу, 
саме там, де колись німці виши-
кувались у чергу до Ірен із каят-
тям. Зала була побудована як 
головний хол готелю. І саме як 
готель ця будівля функціону-
вала від кінця ХІХ століття аж 
до початку Другої світової. Між-
воєнна криза знищила готель 
як бізнес. Минув час, коли сюди 
приїжджали представники ко-
ролівських родин і світові зірки, 
такі як Чарлі Чаплін чи Едґар 
Воллес. Але саме під час Другої 
світової розпочалося друге 
життя палацу.

Кілька десятків швейцар-
ських родин викупили примі-
щення. Це була форма протесту 
проти нейтралітету Швейцарії. 
Вони вважали аморальним 
нейтралітет до вбивства міль-
йонів. І тоді колишній готель 
перетворився на прихисток для 
1600 біженців з усієї Європи, а 
згодом – на штаб «Морального 
переозброєння», міжнародної 
недержавної організації, що 
нині відома як «Ініціативи 
змін».

ГАЛАС МОНТРЕ
Якщо краєвиди Ко набили 
оскомину, можна поїхати до 
сусіднього міста Монтре (фото 
6). Deep Purple народили тут 
одну зі своїх найвідоміших пі-
сень Smoke on the water – «Дим 
над водою». Тут записав кілька 
альбомів Фредді Меркурі. Саме 
в цьому місті 17 років у Гранд-
готелі жив Владімір Набоков. 
Монтре – один із найпопуляр-
ніших світових курортів. 

З Ко у Монтре спускається 
колія фунікулера. Невеличкі 
трамвайчики курсують між Ко 
і вершиною Роше-де-Не. У Ко є 
цілий «вокзал» Gare Coux, у 
будівлі якого функціонують 
одночасно ресторанчик, готель 
і власне станція фунікулера 
(фото 5). Вище є ще одна стан-
ція – невеличкий навіс над бі-
летним апаратом. Дивно ба-
чити білетний автомат посеред 
лісу... Але це – Швейцарія! 
Єдина проблема – подорож на 
вершину коштує 28 швейцар-
ських франків, тобто майже 
250 грн. На щастя, дорога вниз 
– із Ко до Монтре – для влас-

ників «Рив’єра-кард» безко-
штовна. І, звичайно, доволі 
мальовнича. Щоправда, часом 
трапляються затримки, коли 
колію флегматично перетина-
ють олені: «І нехай весь світ 
зачекає!» І ось нарешті – Мон-
тре!

Монтре розчаровує: славет-
ний джазовий фестиваль при-
ваблює натовпи російськомов-
них туристів і торговців китай-
ськими сувенірами. Акання пу-
бліки й тиснява через розстав-
лені ятки породжують непере-
можну асоціацію з Алуштою. 
Це враження посилює архітек-
тура деяких готелів. Я так і не 
знайшов цьому підтвердження, 
але часом видавалося, що у 
1960-1970-х сюди висадився де-
сант радянських архітекторів! 
То ж хоч як запевняй себе: «Ти 
у Швейцарії! У Швейцарії!», з 
того нічого не вийде… До того 
ж поліція у ці дні самоусува-
ється від контролю за легкими 
наркотиками, і вулиці цієї 
швейцарської Алушти напо-
внюються ядучим димом. Мер-
щій назад – у Ко! 

Міжнародні теле-
фонні розмови  

 зі Швейцарії              
за допомогою  
ТревелСімки:  

вихідний тариф –

$0,49/хв, 
вхідний –

$0,00/хв

6
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АНТиГРЕчАНА ГОРДІСТь
Після виборів я почав знову 
поважати столицю. Уже кілька 
років будь-де соромно було ка-
зати, що я киянин, бо відразу 
чув у відповідь: «А, так це ж  
у вас мер Черновецький». І 
справді, що я міг відповісти? 
Що столиця обрала своїм 
очільником афериста-сек тан та 
в супроводі команди пройдис-
вітів? Але на цих перегонах 
майже всі «пташенята гнізда 
Космічного» пролетіли з тріс-
ком. Особливо приємно, що на 
214-му окрузі кияни «проко-
тили» Лесика Довгого – од-
ного з найбільш одіозних об-
лич у команді екс-мера. За-
значу, що це той самий округ, 
який від 1996 року пригодову-
вав сам Черновецький. Отже, 
гречка таки не все вирішує. 

МАЛьВА МАЛьДІВІВ
У центрі Києва біля своїх до-
рогих іномарок тусується мо-
лодь. П’ють енергетики й па-
лять. Розмовляють страшним 
брутальним суржиком. Рап-
том на вулиці з’являються 
двоє бомжів – чоловік і жінка. 
У руках пакунки з пляшками 
та макулатурою. «Кохана моя, 
я ж уже двічі просив тебе не 
брати цих важких пакетів, то 
чому ж ти в мене така неслух-
няна…» – каже він. А вона у 
відповідь: «У тебе погано із 
серцем, я все роблю, щоб тобі 
допомогти, та й немає в нас ні-
кого». Мажори замовкли, рап-
том одна з них каже: «Хлопці! 
Поїду з тим на Мальдіви, хто 
по-справжньому українською 
заговорить!» Швидко сіла у 
свій джип і погазувала… 

;)
Попри зливу 
гречки, дитя-
чих майдан-
чиків та ін-

ших прямих і 
непрямих ха-
барів, якими 
«молода ко-
манда Чер-

новецького» 
засипала ки-
ївські округи, 
в них пере-
могли пред-

ставники  
опозиції

Роман  
Малко

Ганна  
Трегуб

 Максим  
Бугрій

Богдан 
Буткевич

РІЗНІ ГЕЛЛОВІНи
День Усіх Святих – релігійне 
свято, яке є і в православному 
каноні. Проте воно так і не 
стало українською традицією. 
Хоча це й зрозуміло, у нас во-
сени весілля справляють – які 
жахіття й монстри пасували б 
до такої оказії? Цьогоріч для 
українців і американців Гел-
ловін майже збігся із вибо-
рами. Якщо вдатися до порів-
нянь, у нашому випадку 
йдеться таки про страх, коли 
націю пройняло холодним по-
том від електоральних перего-
нів. У американському  – пре-
зидентська кампанія просто є 
додатком до духу доволі-таки 
веселих святкувань із гарбу-
зами, павутинням та скеле-
тами. Там політиків уже 
давно ніхто не боїться. Ро-
дзинкою американського Гел-
ловіну-2012 став ураган Сенді. 
Яке ж свято без справжнього 
горору? 

ЛІКи ВІД ІДІОТиЗМУ
За останні кілька місяців я не 
зустрічав жодної людини, якій 
подобався б нинішній режим в 
Україні. Усі в один голос ка-
зали (включно зі служивими 
президентської охорони), що 
втомилися від брехні, безза-
коння й маразму, який витає в 
країні. Люди в зневірі не ба-
чать світла в кінці тунелю й не 
сподіваються на жодні пози-
тивні зміни. Але… Приходять 
вибори, і кілька мільйонів 
знову голосує за провладну 
партію та її сателітів. Чому? 
Невже замало? Невже інстинкт 
самозбереження ніяк не може 
пересилити дурість, сліпоту й 
рабську покору? Чи, може, 
причина банальніша? Частина 
українського народу хвора, і лі-
кувати цей синдром набутого 
ідіотизму просто немає кому і 
навіть чим – ліків не існує? Не 
хочеться в це вірити, та проти 
фактів не попреш. 

ЗБРОя ПРОТи 
ФАЛьСиФІКАЦІй
Інформація про численні зло-
вживання з підрахунком голо-
сів спонукає до думки: а чи не 
доцільно було б в Україні запро-
вадити електронне голосу-
вання? Для цього насправді 
створено багато умов. Напри-
клад, інтернет підведено до ви-
борчих дільниць. Якщо резуль-
тат волевиявлення фіксуватиме 
комп’ютер, суттєво зменшиться 
час підрахунку голосів, витрати 
на друк бюлетенів та форм про-
токолів, час роботи багатьох 
працівників виборчих комісій. 
Модель фальсифікацій (а їх у 
наших умовах не уникнути) пе-
ретвориться з архаїчного про-
тистояння та мордобою на ви-
шукане хакерство. Але чомусь 
тільки представники опозиції 
та фахівці Комітету виборців 
України виступають за посту-
пове запровадження електро-
нного голосування. 

Дмитро  
Губенко

СТОЛиЦя яК ПРиКЛАД
Пишаюся рідним містом. По-
при зливу гречки, дитячих 
майданчиків та інших прямих і 
непрямих хабарів, якими «мо-
лода команда Черновецького» 
засипала напередодні виборів 
свої округи, в кожному з них 
перемогли представники опо-
зиції. Особливо яскравим цей 
результат бачиться на тлі сусід-
ніх областей, де в більшості 
округів перемогли явні та за-
масковані під самовисуванців 
регіонали. Пояснення цього 
феномену бачу одне: кияни мо-
жуть похвалитися вищим рів-
нем добробуту й економічної 
незалежності, а отже, прода-
вати голос вважають нижче 
своєї гідності. Чи зможуть ко-
лись узяти приклад зі столиці й 
жителі сусідніх регіонів? 

Олена  
чекан
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