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ВисоКА  
ВоДА

В
енеція потерпає від найпотужнішої сезонної повені за останні 50 ро-
ків. Рівень води піднявся на півтора метра, 70% території міста зато-
плено. Муніципальна влада оголосила надзвичайний стан, місце-
вим жителям і туристам рекомендовано не виходити надвір без осо-

бливої потреби. Однак не всі дотримуються вказівок мерії, деякі сміливці 
навіть примудряються купатися на знаменитій площі Сан-Марко. Венеційці 
звикли до постійних повеней, однак останні частішають, і це не може не ви-
кликати занепокоєння. За підрахунками науковців, 2028 року Венеція 
може стати непридатною для проживання. Задля порятунку цього диво-
вижного міста у 1989-му розробили комплексний проект MOSE (побудова 
системи мобільних бар’єрів у Венеційській затоці). Проект загальною вар-
тістю понад €4 млрд не раз критикували, заморожували і знову починали 
будівництво, яке, ймовірно, затягнеться ще на кілька років.
Венеція не єдине місто, що стало заручником стихії. Висока вода, чи 
aqua alta, як називають повінь італійці, заполонила практично поло-
вину провінцій країни (фото зверху), особливо постраждав регіон Тос-
кана. У зоні ризику опинився й Рим – тут у будь-який момент з берегів 
може вийти річка Тибр.

Фото: AP 
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Тиждень  
в історії

Народився Луї Даґер, 
французький художник 
і винахідник, один із 
творців фотографії 
(дагеротипів)

Битва під Лютценом – одна з 
найбільших у Тридцятилітній 
війні в Європі (1618–1648)

Нова влада Грузії 
розпочала арешти 
соратників саакашвілі – 
переважно силовиків

Масові протести в 
Аргентині. Десятки 
тисяч людей 
виступили проти 
економічної політики 
президента 

справу проти польських 
радіоведучих, які образливо 
висловлювалися про 
українок, передано до суду. 
Їм загрожує до трьох років 
ув’язнення

   8 листопада      10 листопада      9 листопада   

  16 листопада 1632    17 листопада 1989    18 листопада 1787  
Із поліційним розгоном 
демонстрації студентів 
у Празі розпочалась 
оксамитова революція 
в Чехословаччині

В
ибори завершилися. 10–11 листопада офі
ційні результати парламентських перего
нів оголосив голова ЦВК Володимир Шапо
вал, а вже 12 листопада їх де-факто визнала 

опозиція. Представники останньої, хоч і розкри
тикували вибори як недемократичні та сфальси
фіковані, однак погодилися взяти мандати і йти 
працювати в парламент. Визначені 445 із 450 де
путатів. Ще п’ятеро отримають мандати після по
вторних виборів у тих округах, де ЦВК не змогла 
визначити переможця з огляду на численні пору
шення, які призвели до спотворення волевияв
лення. Хоча насправді таких округів мало бути 
значно більше (див. Тиждень, №45/2012). Од
нак поки що не відомо, коли це станеться. 

ПР завела в уряд 185 людей, три опозиційні по
літсили – наразі 178, КПУ – 32. Решту (50 місць) 
отримали самовисуванці та представники маргі
нальних партій («Єдиний Центр» Балоги, Народна 
партія Литвина, Радикальна партія Ляшка та про
російський «Союз»). 

Опозиція так і не спромоглася захистити всіх 
відданих за неї голосів виборців. Їй не вдалося не 
лише добитися виконання своїх вимог по 13–14 
спірних округах, де провладні висуванці перемо
гли завдяки чисельним порушенням, адже опри
люднені на сайті ЦВК дані суттєво різняться від за
значених у протоколах із мокрими печатками, на
явних у опозиціонерів. Суттєво нижчим від підсум
ків більшості екзит-полів та паралельного підра
хунку голосів виявився і результат за партійними 
списками. «Свобода» й УДАР разом недорахува
лися щонайменше 2–3%, що, зважаючи на їхній ре
зультат, є занадто високою похибкою. А це свід
чить, що і за списками опозиція недоотримала 
принаймні 5–8 місць. Так у разі здобуття 13–14 
мандатів у спірних одномандатних округах опози
ція могла б подолати рубіж у 200 депутатів і спро
бувати із частиною самовисуванців, що деклару
ють свою опозиційність та прихильність європей
ському вибору, сформувати мінімальну більшість. 
Напевно, це розуміли й у партії влади, а тому й зай
няли таку войовничу позицію щодо, здавалося б, 
«малозначущих» кількох округів. 

Тим більше що навіть за наявної розстановки 
сил в новому парламенті в багатьох випадках вини
катимуть складнощі навіть із формуванням ситуа
тивної більшості під ухвалення необхідних для 
влади рішень. Від будь-яких варіантів союзу із вла
дою вже відмовилися всі три опозиційні партії, а 
отже, єдиний союзник, здатний створити ПР 
стійку більшість у парламенті, – це комуністи. На
разі також очевидно, що аж ніяк не всі самовису
ванці приєднаються до пропрезидентської біль
шості, під питанням уже навіть те, чи вдасться їй 
формалізувати підпорядкування бодай половини 
із півсотні самовисуванців і представників маргі
нальних партій. 

Проте регіонали, здається, роблять ставку на 
те, аби зігнати якомога більше людей не просто у 
формалізовану більшість, а безпосередньо до 
фракції ПР. Тиснуть за допомогою силовиків, по

Нова реальність
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ІІІ Універсал 
Української 
Центральної Ради 
проголосив утворення 
Української Народної 
Республіки (УНР)

Томас Едісон 
оголосив про свій 
винахід – фонограф 
(пристрій для запису 
й відтворення звуку)

Володимир Кличко 
захистив титул 
чемпіона світу в 
12-раундовому 
двобої проти поляка 
Маріуша Ваха

Високопосадовці Єс 
Кетрін Ештон і Штефан 
Фюле   висловили 
сумніви, що нова ВР 
відображає справжню 
волю громадян

У Росії набули 
чинності поправки до 
Кримінального кодексу, 
які значно ширше 
тлумачать поняття 
«державна зрада»

офіційно 
оприлюднено 
остаточні 
результати 
парламентських 
виборів

   11 листопада      12 листопада      13 листопада      14 листопада   

Народився Шарль 
де Ґолль, генерал, 
президент Франції 
у 1958–1969 роках

  19 листопада 1942    20 листопада 1917    21 листопада 1877    22 листопада 1890  
Радянські війська під 
сталінградом пішли в 
контрнаступ, під час якого 
було оточено  
330 тис. бійців Німеччини 
та її союзників

датківців, навіть на досить акцентованих опозиціо
нерів, таких як Леся Оробець, годі вже казати про 
непублічних представників бізнесу. Голова вибор
чого штабу УДАРу Віталій Ковальчук уже заявив, 
що погрози і тиск здійснюється як на новоспечених 
депутатів, обраних у мажоритарних округах, так і 
на тих, хто пройшов за списком. З наближенням 
початку роботи нової Ради (середина грудня) 
можна очікувати посилення відповідної тенденції. 

Опозиція на завершення протестів під ЦВК 
ухвалила заяву, яка дасть їй змогу зберегти об
личчя в ситуації розрізненості позицій лідерів 
об’єднаних щодо реакції на фальсифікації виборів. 
Наприклад, Анатолій Гриценко бравурно ініцію
вав анулювання списків, а інші цілком слушно зау
важували, що Партія регіонів від цього лише ви
грає, оскільки відмова від мандатів цього разу не 
забезпечила б розпуску парламенту, а відтак без 
опозиції у Верховній Раді влада могла за допомо
гою комуністів і мажоритарників просувати по
трібні їй рішення. Події під ЦВК засвідчили, що 
опозиція не здатна вибудовувати ефективні страте
гії протидії владі, принаймні наразі, недостатньою 
є координація зусиль, продуманість спільних кро
ків. У разі, коли з помилок не робитимуться висно
вки й у новому парламенті, особливо з наближен
ням президентських перегонів, ця негативна тен
денція лише поглибиться, опозиція може цілко
вито дискредитувати себе до виборів глави дер
жави та довести відносини між собою до ситуації, 
коли війна на знищення в першому турі знову дасть 
шанс Януковичу, або його спадкоємцю в другому. 

Врешті-решт, попри всю неоднозначність пере
бігу і результатів, вибори засвідчили, що країна 
входить у зовсім іншу політичну реальність, аніж 
та, яка існувала до дня голосування. Ситуація ма
тиме чимало аналогій із періодом 2002–2004 ро
ків, але водночас не буде ідентичною їй. Чинний 
режим має мотивацію ламати реальність під себе 
за будь-яку ціну, а опозиція – проблему чітко ви
значеного лідера, а найголовніше програми, які б 
мали консолідувати суспільство задля усунення 
режиму Януковича й активізації євроінтеграцій
ного курсу. Проте все це відбувається на тлі про
цесу оновлення поколінь, який уже зайшов значно 
далі, аніж це було десять років тому, і який має про
явитися під час чергового вибору парадигми роз
витку, що постане перед країною. 

Олександр Крамар

Вибори завершилися. 
А з ними і «стабільність»
Одразу після завершення виборів рито
рика влади різко змінилася з бравурних 
«Руїну подолано – стабільність досягнуто» 
на прямопротилежну: «Настали важкі 
часи – треба об’єднуватися заради подо
лання кризи». Тобто в уряді фактично ви
знали, що замовчали економічну кризу і 
проблеми з державними фінансами (див. 
Тиждень № 43/2012). Кризові тенден
ції у різних формах проявилися відразу 
після виборів. Зокрема, з’ясувалося, що за
лишок коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) на початок 
листопада становив лише 1,76 млрд грн – це найгірший результат на 
цю дату за останні десять років. Починає набирати обертів інфляція. 
Зокрема, підвищують ціни виробники хліба – наприклад, ПАТ «Київ
хліб» збільшив ціни на деякі сорти до 17%. При цьому своє рішення на 
підприємстві аргументують суттєвим подорожчанням протягом року 
всіх складових собівартості хлібобулочних виробів – газу, електроенер
гії тощо. Курс гривні щодо долара з початку листопада знизився майже 
на 10 коп. Це, зокрема, наслідок значного погіршення платіжного ба
лансу (приміром, протягом січня – вересня 2012 року сальдо торгівлі 
товарами погіршилося на $1,88 млрд порівняно з аналогічним періо
дом 2011-го), відпливу капіталу з України (приріст іноземних інвести
цій в Україну у вигляді акціонерного капіталу порівняно з минулим ро
ком зменшився на третину; за дев'ять місяців поточного року іноземні 
інвестори вилучили з української економіки $817 млн). Крім того, на
селення продовжує активно скуповувати готівкову валюту: у жовтні 
українці придбали у банків $3,34 млрд, побивши всі рекордні показ
ники попиту в поточному році. 
Водночас експерти, зважаючи на негативну динаміку макроекономіч
них показників та несприятливу зовнішньоекномічну кон’юнктуру, 
прогнозують подальшу поступову девальвацію гривні – до 8,40–8,50 
UAH/USD на кінець року. Тим більше, що з неминучим здешевленням 
нацвалюти, схоже, змирилися і в Нацбанку, який, штучно стримуючи 
до виборів курс гривні, спустошив свої золотовалютні резерви до кри
тичної межі: до $26,812 млрд (–16% за січень – жовтень 2012-го) За ін
формацією Тижня, у проект держбюджету-2013 уряд заклав курс 8,40 
UAH/USD, хоча ще у вересні йшлося про 8,19–8,20 UAH/USD. Однак і 
цей прогноз є доволі оптимістичним, оскільки наступного року на 
гривню одночасно можуть тиснути чимало негативних чинників: зна
чні виплати за зовнішніми боргами; МВФ може не відкрити кредитної 
програми для України; Росія виставить багатомільярдний штраф за 
недобір газу; з країни продовжать виводити капітал; торговельний ба
ланс погіршуватиметься, а населення скуповуватиме готівкову валюту 
тими самими темпами, що і зараз. 

тЕнДЕнЦіЇ тижня|НА чАСі
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Джо БАйДЕН 
розраховує на адекватність
Віце-президент США в 
телефонній розмо-
ві з Януковичем по-
просив забезпечити 
справедливе і про-
зоре завершення ви-
борчого процесу

ВоЛоДиМиР ЄЛьЧЕНКо
готовий до союзу
Посол України в РФ пояс-
нив, що наша кра-
їна приєднаєть-
ся до Митного со-
юзу, якщо в ЄС три-
ватиме економічна 
криза 

На 29,4%
зменшився приплив іноземних інвести-
цій у вигляді акціонерного капіталу в 
українську економіку (до $2,6 млрд) у 
січні – вересні 2012 року

4,5 млрд грн
збитків зазнала НАК «Нафтогаз України» 
за дев’ять місяців цього року

Лише 5 кримінальних справ
порушила прокуратура за фактом підку-
пу виборців. Дані ГПУ

ФЕйс-КоНТРоЛь МАйжЕ сЕРйоЗНо

АНДРІй ШиШАЦьКий 
людина року в Росії
Голова Донецької ОДА разом 
із Путіним і Кобзо-
ном отримав у Мо-
скві звання «Людина 
року-2012»

ЛЕся оРоБЕЦь
перша жертва виборів? 
Невідомі атакували офіс фір-
ми, яку очолює чоло-
вік народної депутат-
ки. Вона припускає, 
що в такий спосіб її 
«примушують» до-
лучитися до про-
президентської 
більшості

ДосЛІДжЕННя 

МІРЕй БАЛЕсТРАЗЗІ
очолила Інтерпол 
Колишня чиновни-
ця Інтерполу стала 
першою жінкою, що 
очолила цю струк-
туру

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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КоРоТКо ПРо ЗГоРТАННя сВоБоДи сЛоВА 

Донецький Моурінью 

Тривожна четвірка 
Білорусь, Угорщина, Туреччина та Україна де
монструють небезпечні приклади відступу від 
свободи ЗМІ в Європі. Про це заявив Міжна
родний інститут преси (МІП) і включив ці кра
їни до «Європейського списку особливої ува
ги» («Europe Watch List»). У Білорусі нещодавні 
президентські та парламентські вибори, за за
явами західних спостерігачів, були проведені в 
атмосфері погроз журналістам. В Україні зафік
совано аналогічні порушення свободи ЗМІ під 
час цьогорічної виборчої кампанії. Занепоко
єння викликав розгляд Верховною Радою про
позиції про застосування кримінальної відпові
дальності за наклеп. І хоча такі плани було від
кладено, однак спостерігачі побоюються, що 
український парламент може повернутися до 
розгляду цього питання найближчим часом. 

Цензура в УНІАН
Міжнародна федерація журналістів (МФЖ) та 
її європейське відділення засудили керівни
цтво Українського незалежного інформаційного 
агентства новин через спроби не допустити кри
тики президента Віктора Януковича. «Ми приго
ломшені цим кричущим прикладом цензури. Від
носно скромний розмір штрафу не може прихо
вати рівня загрози та брутальних наслідків цієї 
останньої атаки на незалежну журналістику в 
провідному агентстві країни», – заявив президент 
МФЖ Джим Бомбела.«Немає значення, отриму
вав директор УНІАН Вадим Осадчий інструкції 
щодо цензури журналістів чи добровільно вдав
ся до політики потурання президентові. Атмос
фера страху і цензури, яка швидко поширюється 
всіма засобами масової інформації України, по
винна закінчитися. Влада робить серйозну по
милку, якщо вона думає, що українські журналіс
ти можуть бути поставлені під контроль», – ска
зав Арне Кьоніґ, президент Європейської феде
рації журналістів. Минулого тижня шість редак
торів УНІАН заявили, що керівництво агенції ви
дало інструкції, які забороняють публікацію імені 
Януковича в будь-якому негативному контексті. 
Через оприлюднення новини «На Банковій пікет: 
Януковичу принесли черевик з ялинкою» редак
тори сайта були оштрафовані на 200 грн. 

ТБ-«джинса»  
Найбільше матеріалів з ознаками замовності 
або цензури у жовтні цього року розмістив Пер
ший Національний канал. Про це йдеться в уза
гальненому моніторингу матеріалів суспільно-
політичної тематики в теленовинах, проведено
му «Телекритикою». Зокрема, НТКУ оприлюд
нила 43 сюжети, у яких можна помітити «джин
су», ICTV – 30, ТРК «Україна» – 24, «Новий ка
нал» – 23, СТБ – 20, «1+1» – 18, «Інтер» – 17, 
«5 канал» – 9. Автори моніторингу заявляють, 
що протягом звітного періоду на каналах і далі 
зростала кількість матеріалів з ознаками замов
ності про суб’єктів виборчого процесу. 

На 92,7%
зросло цього року книговидавни-
цтво російською мовою в Україні. 
Водночас аналогічний показник для 
україномовної книжки становить 
лише17,1%. Дані Книжкової палати

60% газет
і 83% журналів видають в Украї-
ні російською. Дані Руху «Простір 
свободи»

А
ндрій Шевченко, котрий начебто мав бути таким собі джоке
ром у колоді Наталії Королевської, здається, перетворюється 
на фігуру значно дрібнішу у великій донецькій грі. Впливові 
«катали», що розставили на всіх посадах лояльних людей, 

влаштовують традиційну поствиборчу роздачу слонів. Вони доволі 
довго тримали інтригу з призначенням головного тренера націо
нальної збірної після відставки Олега Блохіна, натомість, виявля
ється, що всього лише чекали завершення виборів. Новоспечений 
президент Федерації футболу України Анатолій Коньков (також до
нецький – годі й сумніватися!) запросив зірку «Динамо», «Мілану», 
«Челсі» і «України – Вперед!» «підкорити значні футбольні вер
шини як наставник головної команди країни». 

Несподіванка?! Сенсація?! Подія року?! Саме на таку оцінку, 
мабуть, і розраховують футбольні чиновники та їхні ляльководи з 
Партії регіонів. Насправді ж усі ці комбінації нагадують цілком 
прагматичну і невигадливу схему. Привели кумира молоді Шеву в 
«Україна – Вперед!», щоб поторгував обличчям і відтягнув від опо
зиції, хай хоч і мізерний, але процент, а в нагороду за це дістав тре
нерську посаду (байдуже, що Шевченко не те, що тренерської лі
цензії не має – він навіть хлопчаків дотепер не виховував). Нехи
тра, але доволі переконлива версія останніх подій навколо лю
дини, якій в один рік вдалося завершити і спортивну, і політичну 
кар’єру. Тим більше, що в українській так званій політиці подібні 
схеми застосовують доволі часто: Хорошковський (безуспішна 
участь 2002 року «Команди озимого покоління» з ним на чолі у 
парламентських виборах, після чого його призначають міністром 
економіки та європейської інтеграції), Богословська (її «Віче» не 
проходить до Верховної Ради 2006-го, зате вже за рік вона стає де
путатом як № 4 у списку Партії регіонів) тощо. В цьому контексті 
єдиною інтригою залишається, де і в якій іпостасі випливуть Коро
левська і № 3 Ступка?

А щодо збірної… Зрештою, все це було цілком зрозуміло, 
тільки-но донецькі взяли останній бастіон – ФФУ (див. Тиждень 
№ 37/2012). Адже для правлячої еліти команда № 1 – це не націо
нальна збірна, а ахметовський «Шахтар».   

тЕнДЕнЦіЇ тижня|НА чАСі
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Антиофшорна профанація
Демонстративне закриття «офшорної дірки» на Кіпрі не вирішить 
проблем ані з бюджетом, ані з тінізацією бізнесу українських олігархів

Р
ежим Януковича змушений 
судомно шукати шляхи на
повнення державного бю
джету, проблема дефіциту 

якого прогнозовано різко заго
стрилася по завершенні виборів. 
Адже що ближче був день голосу
вання, то стрімкіше спустошува
лася скарбниця: влада намага
лася переконати електорат у «по
кращенні й стабільності» соціаль
ними виплатами, але без ураху
вання реальної ситуації з держав
ними фінансами. Показово, що 
на початок листопада 2012 року 
залишок коштів на Єдиному каз
начейському рахунку становив 
лише 1,76 млрд грн, зменшив
шись за місяць на 23,8% (найгір
ший результат на цю дату за ос-
тан ні 10 років).

Тож не дивно, що відразу 
після виборів значно побільшало 
податкових перевірок малого та 
середнього бізнесу. Ще дужче по
терпають великі корпорації, які 
не входять до імперій україн
ських олігархів. Зокрема, показо
вим є фактичне блокування фіс
кальними органами роботи заво
дів найбільшого в Україні вироб
ника мінеральної води компанії 
IDS Group (ТМ «Моршинська», 
«Мир го родська» тощо).

Паралельно уряд узявся за де
тінізацію економіки, зокрема зо
внішньоекономічної діяльності. 
Саме в цьому контексті можна 
розглядати й нещодавній візит 
Віктора Януковича на Кіпр, де він 
мав продемонструвати «боротьбу 
з офшорами», що дають змогу 
українським компаніям зменшу
вати податкові відрахування до 
держбюджету. 8 листопада між 
Києвом і Нікосією було підписано 
Конвенцію про уникнення по
двійного оподаткування та запо
бігання податковим ухилянням. З 
оприлюдненого напередодні нео
фіційного проекту розпоря
дження Кабміну щодо цієї угоди 
та наявних коментарів експертів 
зрозуміло, що новий документ 
підвищує податкові ставки для 
деяких українсько-кіпрських обо
рудок.

Однак насправді угода сут
тєво не вплине на прибутки олі
гархів, додаткових витрат нато
мість зазнає середній бізнес.

За новою угодою про уник
нення подвійного оподаткування 
між двома державами, диві
денди, сплачувані вітчизняними 
компаніями на користь своїх 
кіпрських засновників (сьогодні 
вони не підлягають оподатку
ванню в Україні), обкладатимуть 
податком у 5%, якщо частка влас
ності учасника (акціонера) з ост
рівної республіки становитиме 
щонайменше 20% у капіталі до
чірньої української компанії або 
якщо кіпрський учасник (акціо
нер) інвестував щонайменше 
€100 тис. у придбання частки ві
тчизняної фірми. У решті випад
ків податок на дивіденди, що їх 
сплачують на користь кіпрських 
засновників, становитиме 15%. 
Виплати роялті обкладатимуть 
податком у 5–10% залежно від 
виду прав інтелектуальної влас

ності; відсотковий прибуток за 
позиками, наданими україн
ським компаніям кіпрськими, – 
збором у 2%. За словами експерта 
з питань міжнародної інкорпора
ції, директора компанії Solano 
Лани Голян, такі положення на
дають певні переваги насампе
ред великому бізнесу.

Зрозуміло, за допомогою 
«кіпрської угоди» влада фіскаль
ними методами дещо збільшить 
надходження до українського бю
джету. Так, за оприлюдненими 
оцінками Мінфіну, в результаті 
підвищення податкових ставок 
для оборудок острівних компаній 
і, що не менш важливо, поси
лення повноважень фіскальних 
органів до скарбниці додатково 
надходитиме близько 1 млрд грн. 
Утім, усе це більше схоже на ак
тивну демонстрацію боротьби з 
офшорами, аніж на якісь реальні 
дії. Ставка корпоративного по
датку на прибуток на Кіпрі стано
вить 10% (в Україні – 21%), навіть 

На Кіпр припадає 
91% у сукупному 

обсязі ПІІ з України 
– на 1 липня 2012 
року сума цих ін-

вестицій становила

$5,8 
млрд

ДАВ–ЗАБРАВ
Кіпр вважають най-
більшим джерелом 
прямих іноземних 
інвестицій в Укра-

їну – на 1 липня 
2012 року сукупний 

обсяг ПІІ звідтіля 
дорівнював

 $14,5 
млрд

Автор:  
Максим Бугрій
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коли враховувати запроваджений 
п’ятивідсотковий «пільговий» по
даток на виведення дивідендів, 
прибуток усе одно буде вигідніше 
отримувати у серед зем номорскій 
країні, аніж у своїй державі, тому 
схема, коли олігархічні корпора
ції формуватимуть центри отри
мання прибутку на Кіпрі, збере
жеться.

Дотепер всі українські олі
гархи мали у своїх бізнес-групах 
сотні кіпрських компаній. При
клад: SCM Holding Limited (Кіпр) 
станом на 2011 рік консолідувала 
власність усіх активів групи СКМ 
Ріната Ахметова, за винятком АТ 
«СКМ» (Україна) – компанії, що 
здійснює стратегічне управління 
її бізнесом. На кіпрські структури 
оформлено деякі ключові активи 
в корпораціях Дмитра Фірташа та 
Вадима Новинського. Острівні 
структури активно використову
ють у фінансуванні підприємства, 
які належать українським олігар
хам. Наприклад, у жовтні 2011 
року ДТЕК Ріната Ахметова отри
мала п’ятирічний кредит у $312 
млн від Російського комерційного 
банку (Кіпр), що є частиною 
групи ВТБ. Чимало позик на
справді є внутрішньогруповими. 
Після набуття угодою чинності 
виплати за такими кредитами, 
що дуже поширені, оподатковува
тимуть. Та швид ше за все, ці по

зики перепродаватимуть пов’я за-
ним кредиторам із більш сприят
ливих юрисдикцій, наприклад із 
Великої Британії, де ставка опо
даткування позичкових відсотків 
дорівнює нулю. 

Якщо «кіпрська угода» набуде 
чинності, олігархи муситимуть 
іти на певні витрати задля опти
мізації свого бізнесу, тобто по
шуку інших, прийнятніших оф
шорних юрисдикцій. Однак ці ви
трати не виявляться значними, бо 
ж окрім кіпрських олігархи вико
ристовують багато інших «гава
ней». Можна припустити, що їхня 
оптимізація буде куди ефективні
шою за урядові «реформи». Як 
підкреслює Лана Голян, «вели
кий бізнес має більше можливос
тей і легко переорієнтується в разі 
потреби. Складніше буде серед
ньому».

Зрештою, Кіпр не є офшором 
у чистому вигляді від 2003 року, і 
сьогодні його роль для україн
ських компаній значною мірою 
пов’язана із привабливими умо
вами провадження бізнесу, циві
лізованого правового та судового 
захисту й ліберального податко
вого режиму. Тривалий час острів 
традиційно був класичною юрис
дикцією, яка надавала бізнесу 
кращі порівняно з іншими юрис
дикціями можливості ефек тив-
но го міжнародного структуру
вання.

Очікувані надходження до 
бюджету в 1 млрд грн на тлі 500 
млрд його дохідної частини на
ступного року і 100 млрд грн, 
яких, за словами голови ДПАУ, 
недоотримує скарбниця через 
офшорні схеми, – свідчать, що у 
випадку «кіпрської угоди» маємо 
справу із профанацією, спрямова
ною на окозамилювання й «за
криття питання», а не з реальним 
кроком до вирішення проблеми 
тінізації української економіки. 

яК ПоВЕРНУТи БІЗНЕс  
В УКРАїНУ
Свого часу американський осно
воположник геоекономіки Едвард 
Луттвак підкреслював, що саме те, 
чи отримує бізнес прибуток у пев
ній країні, є важливою ознакою її 
геоекономічної потуги. Відсут
ність реформ, помножена на еко
номічну стагнацію та посилення 
тиску з боку податківців і силови
ків спонукає значну частину пред
ставників великого та середнього 
бізнесу дедалі активніше шукати 
інвестиційних можливостей за 

межами України. В останні два 
роки темпи «еміграції» вітчизня
ного бізнесу значно пришвидши
лися. Це підтверджують як статис
тика (наприклад, прямі інвестиції 
з України у другому кварталі 2012 
року становили $720 млн, а в пер
шому відповідно $390 млн), так і 
джерела корпоративної інформа
ції. Тому основну роль у запобі
ганні виведенню капіталів із дер
жави має відіграти створення 
сприятливих умов для бізнесу. 
Фіскальні заходи та контроль та
кож важливі, але їх повинна здій
снювати насамперед очищена від 
корупції і відокремлена від вели
кого бізнесу влада, інакше ця по
літика завжди буде вибірковою і 
нелегітимною. Важливо також ви
користати зовнішній євроінтегра
ційний чинник для адаптації за
конодавства та процедур до стан
дартів ЄС.

Тому насправді плани даль
шого закручування гайок, по
стійно продуковані урядом, бити
муть лише по середньому бізнесу, 
що змушений звертатися до за
кордонних юрисдикцій фактично 
для захисту своєї власності. Вод
ночас законодавчі ініціативи, реа
лізація яких частково унеможли
вила б оптимізаційні схеми для 
олігархів, такими й залишаються. 
Влада не готова позбавляти опти
мізаційних схем близький до неї 
бізнес. Наприклад, парламент по
над два місяці відкладає розгляд 
законопроекту (№ 11284–11285), 
що передбачає перекриття схем 
ухиляння від сплати податків під 
час операцій із цінними папе
рами. За різними оцінками, за 
перше півріччя 2012 року із кра
їни через такі схеми виведено $3,5 
млрд. Показовою є і доля опри
людненого ще на початку року 
Сергієм Тігіпком плану Кабміну 
щодо запровадження контролю 
стосовно трансфертного ціноутво
рення, коли українську продукцію 
пов’язані з олігархами структури 
експортують за низькими цінами, 
а потім перепродають уже за рин
ковими, і прибуток відповідно 
формується за межами держави.

Влада, яку контролює вели
кий олігархічний капітал і яка 
служить його інтересам, ніколи 
не наважиться на повномасш
табну детінізацію економіки, 
адже це б’є по останніх. Щонай
більше вона може вдаватися до 
таких ініціатив для латання дірок 
у держбюджеті за рахунок додат
кового тиску на «чужий» бізнес. 

За даними органі-
зації Global 

Financial Integrity, 
яка оголосила 

своєю місією бо-
ротьбу з тіньовим 
відпливом капі-
талу, від 1998 до 

2008 року включно 
з України неле-

гально виведено 

$95,8 
млрд

Згідно з результа-
тами дослідження, 
виконаного на за-

мовлення неурядо-
вої організації Tax 

Justice Network, 
Україна належить 
до першої двад-

цятки країн, рези-
денти яких накопи-
чили найбільші оф-
шорні капітали. Від 
1990 року з ї ї тери-
торії в податкові га-

вані виведено 

$167 
млрд
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Автори:  
Андрій 

Коваленко, 
Андрій 
скумін

Узурпація ім’ям народу
Протягнувши антиконституційний закон про референдум, режим 
Януковича сподівається змусити громадян власноруч позбавити 
себе останніх можливостей впливати на владу

6 
листопада парламентська 
більшість 265 голосами 
прийняла в цілому Закон 
«Про всеукраїнський ре

ферендум» – традиційно без на
лежного розгляду в профіль
ному комітеті, без обговорення і 
врахування сотень поправок 
(див. Тиждень, № 45/2012). 
Відповідний законопроект № 
6278, ухвалений у першому чи
танні, пролежав у Верховній Раді 
понад два роки. З огляду на ре
зультати нещодавніх виборів, 
перспективи прийняття новим 
депутатським складом супереч
ливого за змістом та ідеологією 
документа бачилися вельми 
сумнівними. Тож не дивно, що за 
нього поспіхом проголосувала 
нинішня слухняно-керована 
більшість, яка доживає останні 
дні.

УсЕ ЗАРАДи оДНІЄї 
ТЕХНоЛоГІї?
Згідно із законом, Всеукраїн
ський референдум за народною 
ініціативою проголошує прези
дент України, якщо під вимогою 
про його проведення підписа
лося не менше ніж 3 млн грома
дян держави, ці підписи зібрані 
не менш як у 2/3 областей і не 
менш як по 100 тис. підписів у 
кожній області. За предметністю 
референдум розподіляється на 
чотири різновиди: конституцій
ний (про схвалення нової редак
ції Основного Закону України, 
внесення змін до чинної Консти
туції); ратифікаційний (про 
зміну території держави); зако
нодавчий (щодо прийняття чи 
скасування закону України або 
внесення змін до чинного за
кону) та загальний (із будь-якого 
питання, за винятком тих, що їх 
не допускає Конституція).

Найбільші занепокоєння й 
нарікання експертів, представ
ників опозиції та громадськості 
викликає законодавча новела, 
що стосується порядку ухва
лення конституційних змін і за

конів та набуття ними чинності. 
Конституція і законодавчі акти 
можуть бути затверджені, а го
ловне, імплементовані самою 
лишень позитивною відповіддю 
громадян під час референдуму. 
Без участі єдиної (відповідно до 
Конституції) законодавчої гілки 
влади – Верховної Ради. Відтак 
правовідносини й процедури, 
які регламентує вичерпно й ви
нятково Основний Закон, отри
мують іще одного, додаткового 
регулятора в «особі» документа 
про референдум. Юридична ан
тиутопія? Аж ніяк, коли уважно 
вчитатись у відповідні поло
ження старого-нового витвору 
Партії регіонів.

За статтею 4 закону, «резуль
тати народного волевиявлення 
на всеукраїнському референдумі 
є обов’язковими». Тут і закопано 
міну сповільненої дії. Відповідно 
до п. 1 ст. 95 закону, «результати 
народного волевиявлення на все
українському референдумі за на
родною ініціативою є остаточ
ними і не потребують затвер

дження чи схвалення будь-якими 
органами державної влади і є 
обов’язковими для виконання 
громадянами України, органами 
державної влади України, яких 
вони стосуються і до повнова
жень яких відносяться».

У разі позитивного підсумку 
глобального «соцопитування» 
та після офіційного оголошення 
результату Центрвиборчкомом 
те чи те рішення автоматично  
набуває чинності або ж утрачає 
силу. Верховна Рада виявляється 
зайвим, мало не атавістичним 
елементом у нових законотвор
чих координатах.

Верховна Рада більше не «за
важатиме» господареві Банко
вої, скажімо, в ухваленні нової, 
«кишенькової» Конституції, уза
коненні російської мови як дру
гої державної чи ще чогось. Се
ред новел цьоого документа 
варто також відзначити встанов
лення порядку прийняття на ре
ферендумі нової редакції Кон
ституції України. Очевидно, що у 
випадку «неслухняного» парла

12|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 46 (263) 16 – 22.11.2012

поліТИКА |влаДа



ПІДТРиМКою ГРоМАДяН  
НА РЕФЕРЕНДУМІ МожНА 
ЗАРУЧиТися ЗА РАХУНоК 
КІЛьКоХ ПоПУЛІсТсьКиХ 
ПУНКТІВ

менту команда Януковича може 
через референдум (за допомогою 
звичних для режиму фальсифі
кацій) провести нову редакцію 
Конституції, тим самим поси
ливши позиції президента. На
приклад, не виключено, що пар
тія влади йде протоптаною 
стежкою білоруського лідера 
Аляксандра Лукашенки. Так, 
згідно зі ст. 2 закону, предметом 
Всеукраїнського референдуму 
можуть бути «будь-які питання 
за винятком тих, вирішення 
яких референдумом не допуска
ється Конституцією України». 
Це означає, що саме в такому по
рядку може бути прийнято рі
шення продовжити термін пере
бування на посаді президента 
держави, що свого часу було 
апробовано в Білорусі.

Не виключено, що з підпи
санням цього закону активізу
ється й російська п’ята колона в 
Україні. Референдум може стати 
каталізатором у педалюванні не
безпечних для держави питань 
– від російської мови як другої 
офіційної та вступу до Митного 
союзу аж до територіальних змін 
включно. Зокрема, всеукраїн
ський референдум, за новим за
коном, стає зручним інструмен
том реалізації мрій багатьох дія
чів із Партії регіонів та проросій
ських сил про федералізацію 
України. Показово, що Віктор 
Медведчук, який утілює в Укра
їні явно прокремлівський про
ект «Украинский выбор» (див. 

Тиждень, № 26/2012), на 
своїй сторінці у Facebook 6 лис
топада написав: «Принятие Вер
ховной Радой Украины Закона 
«О всеукраинском референ
думе», считаю первым шагом на 
пути реализации лозунга Дви
жения «Украинский выбор» 
«Страной управляешь ты!».

Це цілком комфортний при
від для провокації хаосу в країні 
в разі усунення від влади ниніш
нього режиму Януковича й вод
ночас невміння опозиції запро
понувати і, особливо, реалізу
вати привабливу альтернативу. 
Після цього може бути задіяна 
тема неспроможності держав
ності України та необхідності її 
реінтеграції з РФ.

ПІДсоЛоДиТи ПоТРІБНУ 
ПІГУЛКУ
Формально ідея референдуму 
апелює до народу як єдиного 
джерела влади в країні. Однак 
нинішня влада намагається сис
тематично спотворювати його 
волевиявлення. Це засвідчили і 
президентські вибори 2004 року, 
і місцеві 2010-го, і, нарешті, не
щодавні парламентські. Якщо 
під час останніх ставку робили 
на нездатність більшості вибор
ців розібратись у різноманітних 
«незалежних» самовисуванцях, 
то під час референдуму осно
вний розрахунок, вочевидь, буде 
на те, що звичайний громадя
нин не зможе відрізнити зерна 
від полови у тонкощах тієї чи тієї 
зміни до законодавства.

Важко уявити, як народ чи
татиме й ухвалюватиме (чи ска
совуватиме) громіздкі, заплутані 
та частоказуїстичні покручі, 
якими грішить чимало чинних 
законів. У них-бо часто гу
бляться і блукають навіть самі 
правники. Понад те, досвід куч
мівського референдуму 2000 
року свідчить, що, аби дістати 
масову підтримку потрібного рі
шення, на референдумі його 
можна проінкрустувати кіль
кома популістськими пунктами. 
Як і тоді, у випадку змін до Кон
ституції може йтися про скасу
вання недоторканності народ
них обранців (яка насправді 
лише зробить беззахисними де
путатів від опозиції), зменшення 
чисельності нардепів та поділ 
парламенту на дві палати, чле
нів однієї з яких (сенату) оби
рали б виключно в мажоритар
них округах, а також їх делегу

вала б місцева влада (залежна 
від центральної), а тому ця 
структурна надбудова перебу
вала б під повним контролем Ад
міністрації президента, безпосе
редньо самого глави держави 
тощо.

Водночас Закон «Про всеу
країнський референдум» перед
бачає майже однозначні сценарії 
щодо організації та процедури 
цього заходу. «Народну ініціа
тиву» із проведення всеукраїн
ського референдуму можна при
душити ще в зародку. Скажімо, 
на зборах з утворення ініціатив
них груп для референдуму пови
нні бути присутні представники 
Центральної виборчої комісії 
(ініціатори повідомляють її про 
збори за п’ять днів). Членам ЦВК 
достатньо не з’явитися на такі 
збори, щоб існувала підстава для 
нереєстрації ініціативної групи.

Є ризик, що на всеукраїн
ський плебісцит виставлятимуть 
лише «потрібні» питання й зако
нопроекти, а голоси рахувати
муть винятково лояльні до пре
зидентської вертикалі люди. 
Саме на такий висновок наштов

хують положення закону, за 
якими винесені на референдум 
питання перевіряє на предмет 
конституційності (!) Центральна 
виборча комісія або президент, а 
фільтрування законопроектів 
доручено Міністерству юстиції 
(ст. 31.2).

І, власне, останнє, проте чи не 
найголовніше. Хто рахуватиме 
голоси на референдумах у разі 
набуття чинності законом? Усе 
геніально й просто. Членами 
дільничних і окружних комісій 
будуть навіть не представники 
фантомно-техноло гіч них партій 
та висуванців, як на недавніх пар
ламентських виборах. Ними ста
нуть особи, яких призначатимуть 
керівні органи місцевих рад (ст. 
45.1, 46.1). Оскаржувати процес 
референдуму, за законом, мають 
право лише його суб’єкти, себто 
учасники ініціативної групи (або 
уповноважені представники) та 
офіційні спостерігачі, знову ж 
таки від ініціативної групи. 
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У 
ніч після парламентських 
виборів прем’єр-міністр 
Микола Азаров був дуже 
роздратований. Як пер

ший номер списку Партії регіо
нів, він мусив з’явитися у фор
мальному штабі ПР, що розміс
тився в столичному готелі «Ін
терконтиненталь», і розповідати 
там про «перемогу» своєї полі
тичної сили. Мовляв, 30% голо
сів, здобуті нею за партспис
ками, – це найбільше серед усіх 
учасників перегонів. Щоправда, 
було очевидно, що перший но
мер «переможців» у вкрай кеп
ському гуморі. Роздратування 
Азарова прорвалося назовні, 
коли журналісти почали запиту
вати його про перспективи зали
шитись у пре м’єр ському кріслі. 
Замість відповісти щось на 

кшталт «це вирішать, як і нале
жить за Конституцією, прези
дент і парламент», поки що чин
ний керівник Кабміну став обзи
вати журналістів провокато
рами, а потім взагалі перейшов 
на особистості. Відповіді ж по 
суті ніхто так і не почув.

ВиНЕсТи сМІТТя З ХАТи
Після цього сталося те, що до 
останнього часу здавалося не
властивим регіональному кон
гломерату – внутрішній кон
флікт не лише був винесений у 
публічну площину, а й навіть на 
міжнародний рівень. У впливо
вій німецькій газеті Frankfurter 
Allgemeine Zeitung було опублі
ковано статтю Конрада Шуллера 
за результатами його візиту до 
України під час парламентських 

виборів, у якій висвітлювалася 
титанічна боротьба українського 
прем’єра Миколи Азарова із під
ступним олігархом Дмитром 
Фірташем. Появу подібного ма
теріалу в будь-якому україн
ському виданні сприйняли б як 
відверту «джинсу». «У вузькому 
колі Азаров розповідав про те, як 
головне угруповання в цій війні 
олігархів, очолюване хімічним і 
газовим мільярдером Фірташем, 
вже багато років систематично 
намагається зруйнувати відно
сини України із Заходом», – 
пише Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. 

У свою чергу, Микола Азаров 
представлений як чи не найбіль
ший західник в українській по
літиці. Мовляв, саме він домігся 
персонально від Януковича 
швидкого звільнення німець
кого політолога Ніко Ланґе, за
триманого за незрозумілими 
звинуваченнями 2010 року в Бо
рисполі працівниками СБУ (яке 
тоді очолював представник 
групи Фірташа Валерій Хорош
ковський), а також наполегливо 
радив Віктору Федоровичу не 
ув’язнювати Юлію Тимошенко 
(у якої також був відритий кон
флікт із Фірташем, але більш 
рівні відносини із Клюєвим)! І, 
нарешті, особисто Азаров ро
бить усе, щоб знизити залеж
ність України від російського 
газу. Він добивається замі
щення його газом із Західної 
Європи, а також прагне всіляко 
розвивати співпрацю з німець
кими промисловими гігантами. 
Натомість Фірташ та його 
RosUkrEnergo (одним зі спів
власників якого є Газпром) – 
основний лобіст російських ін
тересів.

В очах малообізнаних в укра
їнських реаліях німців Азаров 
постає справжнім державником, 
демократом і євроінтегратором. 
Щоправда, аби не передати куті 
меду, автор статті у Frankfurter 
Allgemeine зауважив: Азаров ро
бить усі ці речі не через абстрак
тний ідеалізм, а в ході боротьби 
з тим-таки Фірташем. 

«БЄсПРЄДЄЛ»  
яК сТРАТЕГІя
У цій без перебільшення сенса
ційній статті, як на перший по
гляд, викладено чимало раціо
нального. Однак повірити у від
даність демократії і європей
ським цінностям Миколи Аза

Азаров vs Фірташ
Скандальна стаття у Frankfurter Allgemeine 
засвідчила, що невдалі для регіоналів вибори 
загострили боротьбу груп впливу у партії влади

Автор: 
олександр 
Михельсон
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рова не легше, ніж у те, що Віктор 
Янукович перед публічними ви
ступами перечитує промови Ци
церона. Корені появи статті варто 
шукати в доволі давній ворож
нечі між «групою Фірташа» та 
Андрієм Клюєвим, секретарем 
Ради нацбезпеки та оборони, ко
трий навесні таки домігся права 
керувати виборчою кампанією 
Партії регіонів. Одним із проявів 
такої ворожнечі, за даними 
Тижня, став, зокрема, і той бед
лам, що тривав понад десять днів 
після виборів на низці мажори
тарних округів, де кандидати від 
влади поступились представни
кам опозиції чи нелояльним са
мовисуванцям, проте вжили най
ширший арсенал заходів для ви
кривлення волі виборців.

Відомо, що близький до Фір
таша Сергій  Льовочкін, голова 
Адміністрації Януковича, під 
чиїм крилом намагається, хоч 
наразі й безуспішно, стати по
вноцінним мером Києва голова 
столичної держадміністрації 
Олександр Попов, самоусунувся 
від забезпечення високого ре
зультату регіоналів у недружній 
до них столиці. Підсумком чого 
принаймні до певної міри і став 
програш бі ло-си ніх в усіх 13 сто
личних округах. 

Натомість саме Клюєв як го
лова штабу відповідав за досяг
нення однієї з головних цілей 
ПР на цих виборах – форму
вання однопартійної більшості у 
226 голосів. Тепер у штабі на 
Липській схильні вважати, що 
план провалився внаслідок са
ботажу, влаштованого «групою 
Фірташа». «Вони нас відверто 
топили. Ви ж лишень погляньте, 
як зловтішно висвітлював події 
на скандальних округах їхній 
«Інтер», – проілюструвало ситу
ацію джерело в ПР (як відомо, 
телеканал «Інтер» підконтроль
ний Валерію Хорошковському).

Звісно, не все так просто. Ска
жімо, «бєспрєдєл» на деяких 
округах, що розгорнувся після 
виборів, був санкціонований осо
бисто Януковичем чи кимось із 
його найближчого оточення. За 
даними Тижня, Клюєв запропо
нував таку схему: ті кандидати, 
що здатні перехилити шальки те
резів на свою користь, мають ро
бити це самотужки, вдаючись до 
наявних у них методів. Державна 
ж машина усього лише їм не за
важатиме. Саме тому хтось, як 
кандидат Травянко у сумнозвіс

ному 132-му окрузі, підключав до 
справи міліцейський спецназ, 
який вивозив бюлетені з ОВК, 
хтось, як Тетяна Засуха у 90-му 
окрузі, «попрацював» із судами, 
щоби ті викреслили десятки ти
сяч відданих за опозицію голосів, 
а хтось узагалі відмовився від 
продовження боротьби, зокрема 
через нестачу ресурсів. 

Ідея полягала в тому, щоб 
центральна влада щонайбільше 
дистанціювалася від скандаль
них подій у округах. Саме тому й 
сам Янукович протягом двох 
тижнів уперто мовчав про те, що 
коїлося. Водночас, як тепер оче
видно, відмежуватися не вда
лось, тож і на Заході та й усеред
ині країни, «бєспрєдєл» 
пов’язують із главою держави.

У такій ситуації чимало за
лежить від того, хто краще по
ставить себе в очах Януковича: 
Льовочкін, якому треба до
вести, що це Клюєв провалив 
кампанію і ще й нарвався на 
скандал, чи Клюєв, який заці
кавлений показати, що в усьому 
винні «саботажники» Фірташа. 
Зрештою, серед округів, де ве
лись «бойові дії», були й такі, за 
котрими йшли люди остан
нього (перемогу опозиційного 
кандидата Булатецького на 94-
му окрузі брутально відібрала 
креатура Фірташа Валентина 
Жуковська). 

У контексті цієї боротьби й 
варто розглядати статтю 
Frankfurter Allgemeine. Боротьба 
триває серед іншого за крісло 
прем’єра, на який «група Фір
таша» зазіхає вже не перший 
рік. Клюєв, котрий також пре

тендує на цю посаду, але зараз 
потрапив у невиграшну пози
цію, стає ситуативним союзни
ком Азарова, котрий не хоче йти 
на пенсію. В такому становищі 
донести до західних партнерів 
думку про «прозахідного» Аза
рова, котрий нібито боронить 
країну від проросійського «бє
спрєдєльщика» Фірташа, стає 
цілком зрозумілим кроком.

Цікаво, що опоненти Клю
єва, схоже, не забарились із від
повіддю на антифірташівську 
публікацію. 6 листопада україн
ський інтернет сколихнула 
звістка про те, що Льовочкін на
писав заяву про відставку з по
сади голови АП. На його місце 
нібито розглядали кандидатуру, 
зокрема, все того ж таки Клюєва. 
Інформацію поширив сумнівний 
сайт, котрий раніше відзначився 
публікацією відверто фальши
вого інтерв’ю з «караванським 
стрільцем». Тож не дивно, що 
того самого дня її спростували. 
Водночас у підкилимній полі
тичній боротьбі не рідкість, коли 
подібні сфальсифіковані витоки 
організовують самі герої публі
кацій. Наприклад, аби подиви
тись, хто першим претендува
тиме на нібито звільнене крісло. 
Або щоб донести до вищого ке
рівництва (в нашому випадку – 
Януковича) думку про те, що во
роги (в цьому разі – Клюєв) не
втомно, як видно з публікацій у 
пресі, підкопуються під єдиного 
вірного слугу (Льовочкіна). Чи 
зміниться розстановка сил у 
владному конгломераті, багато в 
чому залежатиме від того, як 
впорається Клюєв з новим за
вданням: рекрутувати у фракцію 
ПР не менше сорока депутатів із 
самовисуванців і тушок із опози
ційних сил. Уже в ці дні їм ро
блять «пропозиції, від яких 
важко відмовитись». За інфор
мацією джерел у штабі ПР, у 
фракцію влади уже нібито ре
крутовані не менше 20 «багне
тів» зі сторони.

Врешті ситуація, що склалася, 
підтвердила той факт, що вну
трішня боротьба в «моноліт
ному» таборі влади віднедавна 
точиться не менш активно, аніж 
свого часу серед помаранчевих. 
Якщо до цього вона не вилива
лася так відверто назовні, то за
раз це сталося, що свідчить про її 
загострення, яке, ймовірно, ли ше 
посилюватиметься із наближен
ням президентських виборів. 

«У вузькому колі Азаров розповідав про те, як го-
ловне угруповання в цій війні олігархів, очолю-
ване хімічним і газовим мільярдером Фірташем, 
вже багато років систематично намагається зруй-
нувати відносини України із Заходом»
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НЕВДЯЧНА 
СПРАВА. 
Заступник 
голови 
Комітету ВР із 
закордонних 
справ Леонід 
Кожара 
змушений 
доводити, 
що чорне – 
це біле. За 
інформацією 
Тижня, в 
Адміністрації 
президента 
не дуже 
задоволені 
тим, як він дає 
собі раду з 
цією місією

Війна за вуха сусіда
Партія регонів розпочала на Заході чергову кампанію  
з відбілювання режиму Януковича й дискредитування опозиції.  
В Парижі регіонали звинувачують міжнародних спостерігачів  
у злочинах і за сприяння «друзів України» переконують у 
демократичності виборів, а в Лондоні лякають «Свободою»

«с
пілкування між 
людьми – це насам
перед війна за вуха 
сусіда», – зауважив 

чеський письменник Мілан 
Кундера. Він не помилився. 
Принаймні політична комуні
кація на електоральні теми 
цілком відповідає дотепній ме
тафорі. За вуха сусіда, а точ
ніше за прихильність дослід
ників, депутатів, сенаторів та 
журналістів Західної Європи 
змагаються й речники Партії 
регіонів. «Треба ж і владі ко
лись пояснити свою позицію 
стосовно виборів», – зауважив 
колега, акредитований у Па
рижі. Важко заперечити. У світу 
після фотосесій «Беркута» в 
Первомайську та на виборчих 
дільницях виникло чимало за
питань до української влади.

Днями в Парижі позицію 
української правлячої партії за
хищали два депутати від неї: 
Леонід Кожара та Іван Попеску. 
Жодних прес-конференцій чи 
інших публічних заходів у пер
ший тиждень листопада не від
булося. За інформацією нашого 
видання, спілкування з потен
ційно зацікавленою аудиторією 
тривало на рівні особистих зу
стрічей.

Комунікацією регіоналів на 
французькій землі опікується 
співробітниця компанії 
Fleishman-Hillard Paris Жустін 
Жиль. Саме вона після розмі
щення на фасаді однієї з паризь
ких мерій величезного фото 
Юлії Тимошенко безуспішно на
магалася організувати візит до 
Парижа колишнього президента 
Віктора Ющенка. Нині та сама 
пані, згідно з листами, що їх має 
в розпорядженні Тиждень, 

пропонувала потенційній ауди
торії зустрічі із заступником го
лови Комітету Верховної Ради 
України у закордонних справах 
Леонідом Кожарою, диплома
тичний досвід якого Адміністра
ція президента нині експлуатує 
чи не найчастіше з поміж 
регіоналів-дипломатів, коли 
йдеться про імідж влади на За
ході.

Тиждень також спробував 
звернутися до пані Жиль по по
середництво, аби почути мірку
вання президентського радника 
про зловживання під час вибо
рів. Скажімо, про такі: «Назива
ючи українські вибори до ВР не
демократичними, міжнародні 
спостерігачі порушують закон» 
(заголовок до інтерв’ю Леоніда 
Кожари російській газеті «Из
вестия»). Але нам не пощастило. 
«Весь час пана Кожари вже роз
писаний», – повідомила елек
тронною поштою Жустін Жиль. 
А сам речник тим часом поїхав 
до Лондона розповідати в Па
латі громад Великої Британії 
про небезпеку від партії «Сво
бода» (див. нижче).

Звертаючись до преси та по
літиків, французька помічниця 
регіоналів представляється не 
працівницею відомої міжнарод
ної комунікаційної фірми, по
штову скриньку якої вона вико
ристовує, а активісткою «гро
мадської організації, що базу
ється в Брюсселі й відстежує 
українську проблематику та все, 
що стосується української інте
грації до ЄС». Ідеться про струк
туру з просування ПР на Заході, 
про яку Тиждень уже писав, – 
Європейський центр сучасної 
України.

Здавалося б, у програмі – 
самі європейські прагнення, 
налагодження прямих зв’язків 
між українськими та європей
ськими політиками й діалог між 

активістами громадянського 
суспільства. Щоправда, з-поміж 
співзасновників брюccельської 
ГО з українського боку – самі 
регіонали: Леонід Кожара, Ві
талій Калюжний (магістр ін
формаційних систем (!) та Євге
ній Гєллєр. Якщо на рівні де
кларацій дискурс Європей
ського центру сучасної України 
цілком відтворює навколодемо
кратичну риторику, за суттю дії 
організація наштовхує на ана
логії з радянською пропаган
дою. «Я був на єдиному, мабуть, 
публічному паризькому заході 
Європейського центру, – розпо
вів Тижню один з активістів 
української громади Франції. – 
То була зустріч із членом ЦВК 
Охендовським у серпні цього 
року. Рекламували виборчий 
закон, чесноти влади, але так 
незграбно, що знайомий викла
дач історії, який сидів поруч, 
лише примовляв: «Та хто ж вам 
повірить?» Адресу на запро
шенні гонорово указали: «Сор
бонна, Пантеон». Але насправді 

Автор:  
Алла Лазарева (Париж), 
Богдан Цюпин (Лондон)
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САМ СОБІ 
ДЕРЖАВНИК. 
Очільник МЗС 
Костянтин 
Грищенко 
твердить, 
що ладен 
усе віддати 
заради 
інтересів 
держави, 
проте 
ототожнює її 
з режимом 
Януковича

молоденька дівчина перехо
плювала гостей і доправляла в 
сусіднє приміщення, яке на
вряд чи мало відношення до 
славетного університету: чет
вертий поверх без ліфта, розхи
тані крісла...»

Комунікація дослідниць
кого плану в Європейського 
центру сучасної України також 
селективна. Візьмімо, напри
клад, розсилку від 7–10 жов
тня. Йдеться про доступ до ме
діа напередодні виборів. Ан

глійською та французькою 
Центр повідомляє, що опози
ційні партії на українському те
лебаченні мали... в півтора раза 
більше часу, ніж провладні. По
силаються на Держкомітет з те
лебачення та радіомовлення. 
Справді, такі цифри є. Але си
туація стає зрозумілою, коли 
побачимо: до опозиції зарахо
вано... Наталію Королевську, 
рекламна кампанія якої була 
чи не наймасштабнішою з-по-
між усіх політсил, що брали 
участь у парламентських вибо
рах.

«На війні як на війні!» – мо
жуть заперечити в ПР. Опози
ція, мовляв, також не рекламує 
правлячої партії у спілкуванні 
із закордонними експертами. 
Утім, коли влада відверто зне
важає своїх громадян, навряд 
чи їй вдасться обдурити іно
земців, навіть якщо до спілку
вання з ними вона винайме за
рубіжних фахівців комунікації. 
Вуха сусіда, хоч як дориваються 
до них піарники, зазвичай до

бре відрізняють технології від 
інформації. Наскільки легше 
було б працювати брюссель
ським та паризьким лобістам 
регіоналів, якби офіційний 
Київ і справді діяв згідно з де
мократичними стандартами.

ВЛАДА ЛяКАЄ ЄВРоПУ 
«сВоБоДою»
6 листопада, в день голосу
вання на президентських вибо
рах у США, результати останніх 
українських перегонів обгово
рювали на круглому столі 
Британсько-Українського това
риства у Лондоні. Посол Укра
їни у Сполученому Королівстві 
Володимир Хандогій викликав 
кілька усмішок у кімнаті для 
засідань парламентських комі
тетів у Вестмінстері, заявивши, 
що такий збіг символічний і, 
мовляв, вибори у двох держа
вах дуже схожі, бо ніхто не 
може передбачити результату. 
Щоправда, різниця виявилася 
вже наступного дня, коли аме
риканці електоральний процес 
успішно завершили й мали за
гальновизнаного переможця, а 
в Україні навіть за два тижні 
після голосування тривав про
цес підрахунку в супроводі 
«Беркута» й журналістів-
важкоатлетів. Тему схожості 
українських виборів з амери
канськими кілька десятків 
учасників обговорення того ве
чора далі не розвивали.

Партію регіонів на лондон
ських дискусіях представляв 
уже згадуваний Леонід Кожара, 
заступник голови Комітету 
Верховної Ради у закордонних 

справах. Він справляв вра
ження майже цілковитої задо
воленості тим, як в Україні під
бивали підсумки виборів, зая
вивши, що найбільші затримки 
з визначенням результатів від
бувалися в округах, де боро
лися не за партійні, а за мажо
ритарні мандати. На думку 
промовця, його партія проблем 
фактично не мала, а найбільші 
клопоти він бачив насамперед 

в опозиції. А далі депутат-
регіонал зробив серйозний ви
раз обличчя й почав ділитись у 
Лондоні своєю стурбованістю, 
водночас намагаючися промов
ляти як щирий європеєць, ко
трий переймається долею за
хідних цінностей ліберальної 
демократії: «Дві дуже ради
кальні партії з крайнього лі
вого і крайнього правого крила 
здобули велику частину укра
їнських голосів. Це означає, що 
буде новий присмак в україн
ському парламенті [...]. Ми всі 
стурбовані заявами «Свободи», 
особливо стосовно національ
них меншин. «Свободі» бракує 
толерантності, й ми особливо 
стурбовані антисемітськими 
заявами [...]. Нацистська і фа
шистська ідеологія в Україні 
заборонена, «Свобода» є маргі
нальною. Я можу запевнити 
вас, що моя партія ніколи не 
дозволить «Свободі» перейти 
межу».

Щоправда, під час дискусії 
Кожара фактично був змуше
ний визнати, що деякі кроки 
саме його політсили й, зокрема, 
проштовхування сумнозвісного 
закону про мови спонукали ба
гатьох громадян до голосу
вання за партію, котра обіцяє 
протидіяти антиукраїнським 
крокам влади.

Загалом склалося враження, 
що Леонід Кожара не виконав 
своєї основної місії. Зокрема, 
британський депутат-
консерватор Джон Віттінґдейл, 
який побував на українських 
виборах, не виказав ознак надто 
великої стурбованості партією 
«Свобода». Він переповів, що 
йому також дехто в Україні ка
зав, мовляв, свободівці пред
ставляють фашистські чи навіть 
неонацистські погляди, але він 
вирішив робити висновки само
стійно, на основі власного до
свіду й розмов із людьми, яким 
має підстави довіряти: «Чоло
вік, якого я знаю дуже добре, 
вельми освічений, який супро
воджував мене під час частини 
візиту до України, досить поін
формований, сказав мені, що го
лосував за «Свободу». А він, на
скільки я знаю, зовсім не фа
шист і не неонацист. Він україн
ський патріот, поза всіма сумні
вами, його дуже обурив, зо
крема, й закон про мову, і він хо
тів виявити свої національні по
чуття. Підозрюю, тут, у Брита

ДІяЛьНІсТь ЄВРоПЕйсьКоГо 
ЦЕНТРУ сУЧАсНої УКРАїНи, 
яКий ПІАРиТь ВЛАДУ  
НА ЗАХоДІ, НАГАДУЄ 
РАДяНсьКУ ПРоПАГАНДУ
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нії, теж має місце щось подібне. 
Йдеться про певне розчару
вання в провідних політичних 
партіях, виборці шукають аль
тернативи».

Ще однією темою лондон
ського обговорення була оцінка 
перспектив зближення Києва з 
Європою – надто оптимістич
них заяв не пролунало. Учас
ники зустрічі не з української 
делегації дуже часто вживали 
слова «вибіркове застосування 
судочинства», й репліки ауди
торії створювали враження, що 
доля Тимошенко залишається 
для Заходу символом сутності 
нинішньої української влади.

Леонід Кожара силкувався 
переконати їх у хибності такої 
думки, зокрема посилався на 
суд над румунським екс-
прем’єром Адріаном Настасе, 
звинуваченим у корупції; нама
гався довести, що в офіційного 
Києва просто замало можли
востей, аби належним чином 
роз’яснити свою позицію в Єв
ропі. У відповідь на це гостеві 
зауважили, що він саме висту
пає в будівлі британського пар
ламенту і що Україна має пред
ставництво у низці європей
ських організацій та установ, 
які свого часу закликали її 
владу зупинити антидемокра
тичні процеси в державі. Досі 
значну частину тих закликів 
було ігноровано. Відтак тезу 
про загрозу подальшої міжна
родної ізоляції України ніхто 
на зустрічі в Лондоні заперечу
вати не наважувався. Тобто й 
на цьому напрямку «диплома
тія» від Кожари виявилася про
вальною, що з ним стається вже 
не вперше. Тож не дивно, що в 
Адміністрації президента, за 
інформацією Тижня, вже шу
кають йому, як одному з осно
вних іміджмейкерів влади на 
Заході, заміну.

ГРищЕНКо ТА йоГо ДРУЗІ
12 листопада в паризькій Вищій 
військовій школі відбулася кон
ференція під назвою «Україна – 
стратегічне перехрестя Єв
ропи». Організаторами заходу 
виступили французький спеціа
лізований журнал Revue de 
défence nationale («Огляд націо
нальної оборони») та віденський 
Інститут Реннера. Але чомусь 
для запитань та уточнень на за
прошеннях було вказано бель
гійський номер телефона.

У конференції взяв участь 
український міністр закордон
них справ Костянтин Грищенко. 
Відчутно було, що тут він госпо
дар ситуації. І французькою, і 
англійською він запевнив при
сутніх у незламній волі офіцій
ного Києва домогтися канди
датства в ЄС: «Під час виборчої 
кампанії кандидати зовсім не 
сперечалися на міжнародні 
теми. Чому? Бо всі учасники по
літичного процесу в Україні ма
ють спільну мету – майбутнє 
членство у ЄС». Перелічуючи 

успіхи влади на шляху до мети, 
міністр посилався на новий 
Кримінально-процесуальний 
кодекс, на «найбільшу в світі со
нячну електростанцію, що буду
ється в Криму» та «парафовану 
й готову до підписання» угоду 
про асоціацію з Євросоюзом.

У кулуарах пан Грищенко 
мило поспілкувався з деякими 
гостями заходу. І що показово, 
саме їхні промови були вельми 
поблажливі до офіційного Києва. 
Як-от очільника австрійської ін
ституції, колишнього канцлера 
Австрії Альфреда Ґузенбауера: 
«Демократія – це перемога біль
шості над меншістю. Дехто з пе
реможених в Україні не може 
змиритися з поразкою, а звідси і 
проблеми». На зауваження ко
лишнього президента Польщі 
Александра Квасневського, що 

змішана виборча модель «одно
значно не підходить ані Україні, 
ані іншим державам із недостат
ньо структурованими політич
ними системами», пан Ґузенба
уер парирував: «Хай би яку сис
тему виборів запропонували 
будь-якій країні, а люди так чи 
так її критикуватимуть». Жодної 
згадки про куплені голоси, про 
тиск на виборців та зловживання 
адмінресурсом у мажоритарних 
округах. «Якийсь лобіст від Партії 
регіонів», – припустив, слухаючи 
австрійського гостя, один із між
народних спостерігачів, що пра
цював в Україні на парламент
ських виборах.

Конференція тривала в ре
жимі не так дискусії, як чергу
вання виступів. На запитання 
із зали не знайшлося часу, тож 
ними обмінювалися лише про
мовці. Гострих та контроверсій
них тем хіба що торкались, але 
делікатно й без докорів. «Недо
сконалості чи все-таки фальси
фікації? – засумнівався був се
натор Ерве Море, голова групи 
дружби з Україною у Верхній 
палаті французького парла
менту. Його дещо тривожний за 
тональністю виступ прозвучав 
на цьому заході як найбільш 
адекватний політичним реа
ліям Києва.

«Чи можна сподіватися, що 
найближчим часом ви звіль
ните із-за ґрат Юлію Тимо
шенко? – поцікавився в Костян
тина Грищенка модератор, жур
наліст Жерар Себаґ. «Я ж не Бог, 
щоб знати, коли пані Тимо
шенко вийде на волю», – ухи
лився від розмови міністр. І до
дав: «Ви знаєте, а близький друг 
Тимошенко, колишній україн
ський прем’єр Павло Лазаренко 
оце сидить в американській 
в’язниці»...

Престижне приміщення, 
статусні учасники, висока мета, 
політкоректний дискурс... Але 
чогось відверто бракувало на 
конференції у Вищій військовій 
школі. «А що ти хочеш? – зау
важив французький колега. – 
От візьми старий радянський 
автомобіль, підрихтуй його та 
винайми найкращих у світі ло
бістів продавати таку машину. 
Чи знайдуться покупці? На
вряд. Так і з Партією регіонів. 
Хоч би хто просував її на За
ході, а правди про фальсифіка
ції та вкрадені перемоги не схо
ваєш». 

«ЯКИЙСЬ 
ЛОБІСТ ПАРТІЇ 
РЕГІОНІВ». 
Колишній 
канцлер 
Австрії 
Альфред 
Ґузенбауер 
під час 
міжнародних 
заходів із 
дивною 
завзятістю 
виправдовує 
будь-які дії 
української 
влади

ЗВ’ЯЗКОВА ПР. 
Інна Кірш очо-
лює Європей-
ський центр 
сучасної Укра-
їни – громад-
ську організа-
цію, створену 
Партією регіо-
нів для систе-
матичної про-
пагандистської 
роботи в ЄС
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спілкувалася 
Наталія 

Гуменюк, 
сША

стівен 
Пайфер:
«На Заході є загальне 
бачення, що сьогодні 
Україна вже не 
демократична держава»

Д освідчений дипломат, 
по   сол Сполучених Шта
тів Америки в Україні у 
1998–2000 роках Стівен 

Пайфер відомий здебільшого 
стриманими заявами щодо офі
ційного Києва. Та в останньому 
інтерв’ю Тижню він висловив 
украй гострі застереження щодо 
згортання демократії в Україні й 
окреслив вплив парламентських 
виборів на майбутні відносини 
української влади із Заходом.

У. Т.: як ви прокоментуєте за-
яву американського Держав-
ного департаменту й відгуки 
інших західних країн на пар-
ламентські вибори в Україні?

– У реакції Держдепарта
менту США, Євросоюзу та біль
шості європейських країн по
мітно серйозне розчарування. 
Загальне відчуття: Україна зро
била істотний крок назад. Річ не 
в тому, що трапилось у день ви
борів, голосування пройшло 
відносно нормально. Влада ви
користовувала адмінресурс упр-
о довж кампанії, кандидати не 
мали рівного доступу до ЗМІ. Є 
питання щодо прозорості ро
боти Центральної виборчої ко
місії. Та й зрозуміло, щó можна 
сказати про вибори в країні, де 
два лідери опозиції – Юлія 
Тимошенко і Юрій Луценко – 
перебувають за ґратами. Весь 
електоральний процес був сум
нівним, особливо коли порів
нювати із президентськими пе
регонами 2010 року та парла
ментськими 2007-го.

У. Т.: Вибори завершилися, Дер-
жавний департамент сША зро-
бив заяву. що далі?

– Треба трохи зачекати. 
Українська влада мала змогу 
провести чесні й прозорі ви
бори. Цього було б достатньо, 
аби покращити відносини із 
Заходом. З’явився б привід го
ворити про подальше співро
бітництво. Цього не сталося. 
Гадаю, у Вашингтоні та захід
ноєвропейських столицях ті ви
бори сприйматимуть як черго
вий доказ, що адміністрація 
Януковича зійшла із демокра
тичного курсу. Це не означає 
нічого доброго для України.

У. Т.: Поясніть, що насправді сто-
їть за останньою заявою Держ-
департаменту, а також резолю-
ціями Конгресу й сенату сША?

– Обидві резолюції дуже 
добре передають, що насправді 
думає Конгрес про Україну, і 
вказують на те, що американ
ська влада розглядає можли
вість санкцій. Найбільше вра
жає, що остання резолюція се
натора Річарда Дурбіна, підтри
мана Сенатом у вересні, закли
кає не видавати візи окремим 
українським чиновникам. Хтось 
у вашій державі казав, ніби про
цес її ухвалення не був легітим
ним (зокрема, відповідну заяву 
зробило вітчизняне МЗС. – 
Ред.). Це просто смішно. Аме

риканський Конгрес упродовж 
20 років був дуже й дуже добро
зичливий до України. І тут 
жодна людина не виступила 
проти. Не лишилося нікого, хто 
захищав би нинішній уряд. Є за
гальне бачення, що сьогодні 
Україна вже не демократична 
держава. Це очевидно.

У. Т.: Коли говорите про санкції 
стосовно неї, що це означає?

– Мушу уточнити, що йдеться 
не про українське населення, а 
про уряд. Обмеження стосувати
муться конкретних людей, відпо
відальних за регрес та згортання 
демократії. Так, поки зарано го
ворити про впровадження санк
цій у найближчому майбут
ньому, але ще рік тому не було й 
таких розмов.

У.Т.: Чи є прецедент уживання та-
ких заходів? Досі не проголосо-
вано навіть за «список Маґніт-
ского», який передбачає обме-
ження на в’їзд до сША, а також 
арешт активів 60 чиновників РФ, 
причетних до загибелі у в’язниці 
тамтешнього адвоката?

– Так, щодо справи Маґніт
ского голосування теж іще не 
відбулося, але насправді деякі 
люди зі згаданого списку вже 
серед тих, кому не видавати
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«Шкода, але мушу 
визнати: 2010-го я 

був серед тих  
людей, які казали,  

що Вікторові  
Януковичу треба 

дати шанс.  
На жаль,  

ми спостерігаємо 
постійний регрес» 

БІоГРАФІЧНА НоТА 
стівен Пайфер – колишній посол США в Україні (1998–
2000). Провідний експерт вашингтонського аналітич-
ного центру Інституту Брукінґса, до досліджень якого 
уважно прислухається Державний департамент Сполу-
чених Штатів. Спеціалізується на питаннях контролю 
озброєнь України та Росії. Понад 25 років перебував на 
службі в Держдепартаменті, працював у дипломатич-
них місіях у Лондоні, Москві, Женеві, Варшаві. У 1996–
1997-му – спеціальний помічник президента США і про-
відний директор Комітету з національної безпеки щодо 
Росії та України.

муть віз. США хочуть, щоб це 
було не адміністративне рі
шення, а закон, ухвалений Кон
гресом. 10 років тому такі санк
ції було застосовано проти Біло
русі. Тобто досвід впровадження 
такого роду адміністративних і 
законодавчих ініціатив є. Звісно, 
Україна не Білорусь. Поки. Але 
варто звернути увагу, наскільки 
негативною була реакція Мо
скви на «список Маґнітского». 
Це дієвий захід, і, за моїми спо
стереженнями, в Конгресі США 
є люди, готові підтримати такі 
дії проти Києва.

У. Т.: що ще окрім виборів може 
стати приводом ужити санкції?

– В Україні є цілий комплекс 
проблем, які складаються в не
втішну картину. Це, зокрема, 
знову-таки дві останні електо
ральні кампанії – парламент
ська й місцева. Вони не були на
стільки прозорі, як вибори від 
2004-го до 2010-го. Є стурбова
ність роллю Конституційного 
Суду, котрий трактує Основний 
Закон таким чином, що більше 
влади дістає президент. Крім 
того, має місце занепокоєність 
роботою Верховної Ради. Звісно, 
важлива ситуація довкола арешту 
Тимошенко й Луценка та ін
ших опозиційних політиків. В 

Україні ще ніколи не ставалося 
чогось такого. Лише за ниніш
ньої влади зафіксовано ви
падки, коли суперники, які про
грали на виборах, опинилися за 
ґратами. Зі звинуваченнями, 
висунутими проти Юлії Тимо
шенко, а це насамперед зловжи
вання посадовим становищем, 
можна й посперечатися. Якщо 
тодішній прем’єр підписала не
вигідну газову угоду з Росією, то 
в Європі це вважатимуть не чим 
іншим, як політичним рішен
ням. А отже, і її покарання має 
бути політичним, а вона його 
зазнала – програла президент
ські вибори у 2010-му. Ніхто на 
Заході не розглядає цієї справи як 
кримінальної. Звісно, сам судовий 
процес сприймали як фарс. Заяви 
про те, що все відбувалось у межах 
українського законодавства, непе
реконливі. Шкода, але мушу ви
знати: 2010-го я був серед тих лю
дей, які казали, що Вікторові Яну
ковичу треба дати шанс. Тоді він 
виграв прозорі вибори. Все було в 
його руках. На жаль, ми спосте
рігаємо постійний регрес. Коли 
Янукович став президентом, у 
Вашингтоні було розуміння, що 
Україна не хоче приєднуватися 
до НАТО. Власне, я не мав пев
ності, що Київ готовий до член
ства у Північноатлантичному 
альянсі. Ми з розумінням і по
вагою поставилися до такого рі
шення. Тоді ж таки, у 2010-му, 
було усвідомлення, що Україна 
хоче співпрацювати з ЄС. Однак 
згортання демократії робить 
процес інтеграції з Євросоюзом 
куди складнішим. Останні пар
ламентські вибори тільки погір
шують ситуацію.

У.Т.: який вплив на відносини з 
Україною справить повторна пе-
ремога на президентських вибо-
рах у сША Барака обами? Чи-
мало експертів стверджують, що 
через політику перезаванта-
ження з Росією Білий дім готовий 
розглядати Україну як сферу 
впливу останньої.

– Категорично не згоден. 
Мені здається, адміністрація Ба
рака Обами доволі сувора щодо 
Москви. Кількість заяв щодо Ро
сії, зроблених упродовж останніх 
чотирьох років, величезна. 
Певно, їх більше, ніж за Джорджа 
Буша-молодшого. Додам: є дві 
причини, чому Україну не варто 
розглядати лише в контексті від
носин із Росією. Перша з них зву

чить, може, не надто справед
ливо. Коли США ведуть перемо
вини з Кремлем, то обговорюють 
важливіші теми (скорочення 
озброєнь, Іран, Афганістан), тоді 
як згортання демократії та пору
шення прав людини в Росії – це 
лише одне з багатьох питань. Так, 
Київ не потрапляє в ціле коло 
найбільш пріоритетних тем для 
Вашингтона та Європи. Повто
рюся: це не зовсім справедливо 
щодо нього, але така реальність. 
Друга причина (тут я хочу акцен
тувати): Віктор Янукович заявив 
про те, що Україна, на відміну від 

Росії, прагне приєднатися до ЄС. 
Це означає, що планка підви
щена і що вона поділяє цінності 
об’єднаної Європи, насамперед 
коли йдеться про дотримання де
мократичних стандартів. Такою 
була заява української влади, а 
значить до неї інше ставлення та 
вимоги, аніж до російської.

Я добре знаю: в Україні є 
люди, які міркують, мовляв, 
Захід настільки занепокоєний 
можливістю перетворення їх
ньої держави на сферу росій
ського впливу, що готовий 
пробачати все. Це не так. Та я 
сам не думаю, що Україна аж 
так хоче бути частиною Росії. 
Можливо, у якихось геополі
тичних розрахунках перебу
вання вашої держави у сфері 
впливу РФ не буде сприятли
вим для Європи. Однак євро
пейці наразі не дуже цим пере
ймаються. Як на мене, питання 
в тому, що тісніші стосунки з 
Росією замість інтеграції з ЄС 
завдадуть куди більше шкоди 
Україні, аніж Заходові. 

сАНКЦІї МАюТь 
сТосУВАТися КоНКРЕТНиХ 
ЛюДЕй, ВІДПоВІДАЛьНиХ 
ЗА РЕГРЕс ТА ЗГоРТАННя 
ДЕМоКРАТІї В УКРАїНІ
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П
ісля сумнівної перемоги Партії регіонів на 
виборах Україна почуватиметься дедалі са
мотнішою, покинутою Заходом. Адміністра
ція США, уряди кількох держав Євросоюзу і 

ОБСЄ назвали парламентські вибори кроком назад 
для української демократії, а держсекретар Сполу
чених Штатів Гілларі Клінтон закликала Київ «не
гайно покласти край» «вибірковому пересліду

ванню і арештам політичних опонентів». Проіг
норувавши попередні застороги з Вашингтона і 
Брюсселя, уряд регіоналів натомість може спро
бувати посилити президентську владу і набли
зити Україну до російської та білоруської полі
тичних моделей.
Ще недавно жевріли сподівання, що ці парла
ментські вибори (якщо їх буде проведено відпо

відно до західних стандартів) відкриють нову сто
рінку у відносинах Києва з Європою і США, нада
дуть нового імпульсу Угоді про асоціацію з ЄС, допо
можуть підписати Договір про розширення вільної 
торгівлі з Євросоюзом, збільшити перспективи 
отримання фінансових ресурсів від МВФ і налаго
дити відносини з Ва
шингтоном. На жаль, 
Україна втрапила в гео
політичну пастку між 
власними політичними 
прорахунками, внутріш
німи проблемами ЄС і 
втратою стратегічного 
інтересу з боку Америки. 
З відстороненням За
ходу і погіршення між
народної репутації в Києва залишається ще 
менше засобів для боротьби з неоімперськими 
амбіціями Росії.
У той час як Україна сповзає до квазіавторитаризму, 
переобрання Барака Обами на другий термін озна
чає, що Київ відсунуть на задній план міжнародної 
політики США. За останні чотири роки Україна ви
пала з другого ярусу зовнішньополітичних пріори
тетів Вашингтона у сферу третьорядних, нетерміно
вих зовнішніх питань. Частково це можна пояснити 
відходом України від демократії, а частково – на
слідком надання східноєвропейським проблемам 
загалом і проблемам пострадянського простору зо
крема нижчого геополітичного статусу порівняно з 
питаннями політики на Близькому Сході або в 
Південно-Східній Азії.
Побічним результатом проголошеного Адміністра
цією Обами на початку 2009 року перезаванта
ження відносин із Москвою стало згортання, якщо 
не повна відмова від кампанії щодо розширення 
НАТО та гарантування безпеки колишнім радян
ським окраїнам у межах західних структур. А, своєю 
чергою, внаслідок цього центрально- і східноєвро
пейські країни вздовж кордонів Росії залишилися 
незахищеними і вразливими до тиску Москви та її 
інтеграційних маневрів. Якщо президентство Мітта 
Ромні могло б змусити Росію переглянути свої регіо
нальні амбіції і авторитарну внутрішню політику, то 

м’якша позиція Обами, вочевидь, зберігатиметься і 
протягом другого його президентства.
Україна, Білорусь, Молдова і Грузія, на жаль, не ста
новлять жодного пріоритетного інтересу для ниніш
ньої американської адміністрації ні з боку демокра
тичного розвитку, ні національного суверенітету чи 
стратегічного розташування. Натомість увага зосе
реджена на налагодженні ефективних відносин із 
Росією в таких сферах, як контроль над озброєн
нями, нерозповсюдження ядерної зброї і боротьба з 
тероризмом, навіть якщо доведеться знехтувати но
вими чи потенційними союзниками.
Хартія про стратегічне партнерство між Україною і 
США, підписана в грудні 2008 року, наприкінці пре
зидентства Джорджа Буша-молодшого, мала за 
мету структурувати і наповнити конкретним зміс
том відносини з Києвом. Проте за президентства 
Обами Білий дім не розширював цього партнерства, 
позаяк стимулів для того не було з обох сторін. Хар
тія виходила з припущення, що Київ зміцнюватиме 
демократію і верховенство права семимильними 
кроками, успішно готуючи країну до майбутнього 

вступу в Альянс згідно з 
фінальною декларацією, 
зробленою під час Буха
рестського саміту НАТО 
в квітні 2008-го.
Проте схоже, що 
«спільні цінності й ін
тереси», закладені в 
партнерстві, щезають, як 
роса на сонці, а Україна і 
США і далі віддаляються 

одна від другої. До переліку «цінностей» Укра
їни не ввійшла розбудова демократії, а її страте
гічні інтереси відійшли від євроатлантичного 

маршруту. Для США чи будь-якої іншої держави 
важко захищати суверенітет України, якщо уряд сам 
добровільно піддається тиску з боку Росії внаслідок 
свого відчуження від Заходу.
Віддалення України також зменшує можливості Ва
шингтона надавати їй політичну підтримку для ін
теграції в ЄС. За час перебування при владі Януко
вича і Партії регіонів не відбулося жодної зустрічі на 
високому рівні у межах Україна – НАТО, приуроче
ної до будь-якого з останніх трьох самітів НАТО. 
Така ситуація свідчить про відсутність як порядку 
денного, так і політичної волі. Це також може бути 
ознакою того, що Київ піддається тиску Москви і 
дистанціюється і від Альянсу, і від Вашингтона.
Якщо український уряд хоче зберігати суверенітет 
України і не підпасти під остаточний вплив Кремля, 
йому потрібно перезавантажити відносини з НАТО. 
Саме по собі проголошення позаблокового статусу 
не має перешкоджати суті відносин Україна – 
НАТО. 
Інакше подальше віддалення від Заходу просто 
штовхне країну в бік Москви. А історія свідчить, що 
Білокам'яна дуже неохоче відпускає тих союзників, 
які принаймні одного разу потрапили в її «братні» 
ведмежі обійми. 

Братні ведмежі обійми

ДЛя ЗАХоДУ ВАжКо 
ЗАХищАТи сУВЕРЕНІТЕТ 

УКРАїНи,  
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ДоБРоВІЛьНо ПІДДАЄТься 
ТисКУ З БоКУ РосІї
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Бугайські, 
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як знову стати 
президентом
Нішева кампанія, негатив і добра організаційна робота вдруге 
привели Барака Обаму в Білий дім

«я 
ще можу боротись і 
боротись», – запев
нив своїх прихиль
ників Барак Обама 

на останній у власній кар’єрі пе
редвиборній зустрічі у вирі
шально важливому штаті Айова. 
Як виявилося, те саме можна 
було сказати і про них. Наступ
ного дня електорат кардинально 
підтримав Обаму не лише в 
Айові, а й майже в усіх штатах, 
що вагалися. Це забезпечило 
йому другий президентський 
термін. У колегії виборників він 
переміг Мітта Ромні 332 голо
сами проти 206. Успіх майже та
кий самий переконливий, як і 
2008-го. Але у прямому голосу
ванні він виграв зі значно мен
шою перевагою, лише у 2,4 від
соткового пункту, тоді як респу
бліканці легко повернули собі 
контроль над Палатою пред
ставників. Як і у 2000 та 2004 
роках, Америка бачиться розко
лотою точно навпіл.

Напередодні виборів Ромні, 
здавалося, оцінював свої шанси 
цілком оптимістично. Опиту
вання громадської думки пока
зувало результати Обами нижче 
ніж 50% і перевагу менше як в 
один пункт. Юрби прихильни
ків зустрічали в захваті 
кандидата-республіканця на 
всіх маршрутах виборчої кампа
нії. На передостанньому мітингу 
в авіаційному ангарі у місті Ко
ламбусі (штат Огайо) сканду
вання ентузіастів не вщухали 
під час в’їзду Ромні (а завести 
його літак до ангару вдалося 
лише із другої спроби) та впро
довж усієї заспокійливої про
мови кандидата. На передостан
ньому мітингу Обами, що зі
брався неподалік і трохи раніше 
того самого дня, натовп був біль
ший, але не такий галасливий.

Кампанія Ромні в останні 
хвилини сипонула справжнім 

градом прес-релізів, де було ска
зано, що на початку голосу
вання перевага Обами була на
багато менша, ніж у 2008 році, 
що в республіканців загалом 
краща явка в день виборів і що 
опитування засвідчує: активісти 
Ромні обійшли не менше вибор
ців, ніж люди його конкурента. 
«Наземна операція закінчи
лася», – радісно повідомляли в 
одному з цих бюлетенів. Було 
багато припущень, мовляв, роз
рив між результатами в ключо
вих «штатах, які ще не визначи
лися», на зразок Огайо, вия
виться настільки мізерним, що 
результату виборів підрахувати 
не можна буде ще довгі години, а 
то й дні після закриття діль
ниць.

Але зрештою результат став 
зрозумілий уже за кілька годин. 
Обама програв лише у двох шта
тах, де впевнено переміг 2008-
го: в Індіані та Північній Каро

ліні. Майже на всіх вирішаль
них округах він перевищив свої 
показники, зафіксовані остан
німи опитуваннями, на кілька 
пунктів. Наприклад, за даними 
дослідження сайта 
RealClearPolitics, перед вибо
рами Обама був попереду лише 
на 0,3 відсоткового пункту, а за
кінчив перегони з перевагою в 
три.

Як і 2008 року, вирішальні 
голоси принесли Обамі жінки, 
меншини, люди з освітою та мо

лодь. Екзит-поли свідчать, що 
жіночий електорат дав йому пе
ревагу в 11 пунктів – цього задо
сить, щоб подолати виперед
жання на сім, яке було в Ромні 
серед чоловіків-виборців, осо
бливо коли взяти до уваги, що 
жінки – це 53% електорату. По
між молоді (до 30 років) ниніш
ній президент мав перевагу в 23 
пункти, і вона перекреслила всі 
песимістичні прогнози, забезпе
чивши вищу явку, ніж у 2008-
му, явно не розчарувавшись у 
своєму кандидаті, всупереч спо
діванням республіканців. Серед 
виборців із магістерськими чи 
докторськими ступенями Обама 
обійшов Ромні аж на 13%.

Але найдужче підтримали 
Обаму меншини. Перевагу йому 
віддали й азійці, й латинос 
(майже три до одного – значне 
покращення його й без того ви
соких результатів 2008-го). Чор
ношкірі виборці проголосували 
за нинішнього президента 
майже одностайно, як і мину
лого разу: 93% проти 6%. А мен
шини на цих виборах мали 
більше представництво: 28% по
рівняно із 26% у 2008 році. Ре
зультат Ромні серед білих вибор
ців був 59% (проти 39% в Обами) 
– кращий, ніж тоді у Джона 
МакКейна. Але у вирішально 
важливих штатах Середнього 
Заходу ця перевага була менша: 
скажімо, лише чотири пункти у 
Вісконсині та 15 – в Огайо.

Усе це виправдовує страте
гію виборчої кампанії Обами. У 
ході свого президентства він де
монстративно проводив полі
тику, яка мала сподобатися кож
ному з елементів такої коаліції. 
Здобув прихильність молоді, во
юючи з республіканцями в Кон
гресі за збільшення кількості й 
сум державних студентських по
зик та недопущення зростання 
відсоткових ставок за ними. 

У колегії виборни-
ків Барак Обама 

переміг Мітта 
Ромні 332 голо-

сами проти 206, а в 
прямому голосу-

ванні виграв лише 

2,4 %
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ЗА сВоГо ПРЕЗиДЕНТсТВА 
оБАМА ДЕМоНсТРАТиВНо 
ПРоВоДиВ ПоЛІТиКУ, яКА 
МАЛА сПоДоБАТися 
КожНоМУ З ЕЛЕМЕНТІВ 
йоГо ЕЛЕКТоРАТУ
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Жінкам гучно розрекламував 
перший підписаний ним зако
нопроект – Акт Ліллі Ледбеттер, 
який полегшує їм боротьбу 
проти дискримінації в оплаті 
праці. Крім того, провів гучну 
кампанію за положення в ре
формі охорони здоров’я, яким 
від страхувальників вимага
ється безкоштовне включення 
контрацепції до страхових полі
сів (проти чого нерозважливо 
виступив Ромні). Щоб заручи
тися підтримкою вихідців із Ла
тинської Америки, надав відтер
мінування депортації певним 
групам нелегалів, які іммігру
вали ще в дитячому віці. А щоб 

припинити відплив виборців у 
середовищі білих робітників, 
Обама наголосив на своїй під
тримці програми допомоги ві
тчизняній автомобільній інду
стрії.

Може, найкращою ілюстра
цією нішевої кампанії Обами 
стане його загравання з вибор
цями нетрадиційної сексуальної 
орієнтації. Після довгих зволі
кань він нарешті поклав край 
давній практиці виключення 
відверто гомосексуальних вій
ськовослужбовців зі збройних 
сил, висловив особисту під
тримку реєстрації одностатевих 
шлюбів і закликав урядових 

юристів не протидіяти намаган
ням судів скасувати дію закону, 
який забороняє федеральному 
урядові визнавати чинними од
ностатеві шлюби. Ромні висту

пив проти цього всього. 5% ви
борців, які в екзит-полах ука
зали на свою нетрадиційну орі

ПІсЛя ЦьоГоРІЧНиХ 
ПРЕЗиДЕНТсьКиХ ВиБоРІВ, 
яК І У 2000 ТА 2004 РоКАХ, 
АМЕРиКА БАЧиТься 
РоЗКоЛоТою НАВПІЛ
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єнтацію, проголосували за 
Обаму (76% проти 22%) – до
статньо, щоб забезпечити йому 
перемогу на виборах.

Проте кампанію Обами бу
дували на негативі не меншою 
мірою, ніж на позитивних мо
ментах. Не встиг Ромні стати 
офіційним висуванцем від Рес
публіканської партії, як команда 
Обами заполонила медіа простір 
антирекламою, в якій його су
перник бачився без душним кор
поративним рейдером, що на
жив капітал у підозрілий спосіб, 
і взагалі страшенно далеким від 
простого американського на
роду. Потім негативна кампанія 
спрацювала знову: на дільницях 
у штаті Огайо багато виборців 
заявляли, мовляв, кандидат рес
публіканців дбає лише про за
можних. Мама чотирьох дітей, 
яка поскаржилася, що її родина 
ледве зводить кінці з кінцями, 
зауважила: для неї «Ромні – аб
солютно чужа людина». Саме 
цієї мети й мала досягти телеві
зійна атака Обами.

Намагаючись розхолодити ен
тузіазм електорату щодо Ромні, 
організатори кампанії Обами вод
ночас зуміли зберегти підтримку 
власних виборців завдяки деталь
ній, тривалій і технологічно 
складній організації. Було від
крито близько 800 передвибор
них офісів – майже втричі більше, 
ніж у Ромні. Звідти організовано 
проводили, як на перший погляд, 
звичайну реєстрацію прихильни
ків удома та агітацію, коли не вра
ховувати того, що паралельно з 
цим тривало оновлення першо
класної бази даних потенціальних 
виборців. «Агенти» республікан
ців проігнорували всі сигнали про 
те, що суперники забирають го
лоси в них мало не з-під носа. Але 
більше нічим не можна пояснити 
того, що Обама переміг у так зва
них штатах, які не визначилися.

Звісно, Ромні був аж ніяк не 
ідеальним кандидатом. Він міг 
робити прикрі промахи. Є запис, 
у якому він, наприклад, називає 
47% американців, що не платять 
федерального податку на прибу
ток, невиправними дармоїдами. 
Під час візиту до Лондона, ко
трий мав показати його як дер
жавного діяча, Ромні висловив 
сумнів у готовності міста до 
Олімпіади, за що йому добряче 
перепало від британських полі
тиків і газет. До речі й не до речі 
він згадував про свої величезні 

статки, всі ті кадилаки, якими їз
дить його дружина, й про кіль
кох власників автомобільних го
ночних команд, із якими знайо
мий. Під час зустрічей із вибор
цями спершу був дуже скутий і 
почав поводитися природніше 
аж після переконливої перемоги 
на перших президентських деба
тах.

Але помилятися властиво і 
Обамі, що, зрештою, і показали 
ті перші провальні дебати. А 
найбільшою проблемою канди
датства Ромні була необхідність 
відбиватися від нападок правого 
крила республіканців під час 
праймериз. Це змусило його по
годитися на такий курс, який не 
припав до смаку багатьом вибор
цям під час прямого голосу

вання. Наприклад, щоб сподоба
тися однопартійцям-нативістам 
і обійти інших, консервативні
ших суперників, він запропону
вав улаштувати нелегальним ім
мігрантам настільки нестерпне 
життя, щоб вони самі добро
вільно виїжджали з країни (по
літика, відома серед її пропаган
дистів як «самодепортація», яку, 
втім, більшість іспаномовних ім
мігрантів називають завуальо
ваним расизмом). Ромні ста
ранно обходив такі незручні 
теми на дебатах, але, очевидно, 
йому вдалося переконати неба
гатьох латинос.

ДяКУЄМо ЗА ДоГМУ
І справді, перемогу Обами 
можна вважати відповіддю на 
республіканську партійну догму, 
коли йдеться про імміграцію, 
проблеми жінок тощо. Це, звісно, 
має непокоїти республіканців. 
Але в медалі є і зворотний бік: 
Ромні переміг (хоч і з мінімаль
ною перевагою) саме серед тих, 
для кого найактуальнішою про
блемою була економіка. Про те 
свідчать результати екзит-полів. 
Це повинно непокоїти вже 
Обаму, бо його друге президент
ство (як і перше) триватиме голо
вним чином під знаком еконо
мічних питань.

Лідери республіканців у Кон
гресі швиденько заявили, що пе
ремога Обами не дає йому ман
дата на проведення власного 
економічного курсу. Спікер Па
лати представників Джон Бей
нер стверджує, що далі протиді
ятиме спробам Обами підняти 
податки для багатих. Але яко
гось компромісу у відповідному 
питанні слід дійти за кілька 
тижнів, щоб не дати Америці 
впасти у «фіскальну прірву».

Сам Обама, схоже, у своєму 
спічі у вечір виборів визнав, що 
його перемога стоїть на хиткому 
фундаменті, відмовившись від 
вживання слова «мандат» і поо
біцявши тісно спів працювати з 
Конгресом. Фактично він повер
нувся до теми виступу, який 
уперше привернув до нього 
увагу нації на з’їзді Демократич
ної партії у 2004 році: що Америка 
– це «більше, ніж об’єднання чер
воних штатів і синіх штатів», і що 
партійні розбіжності можна подо
лати.

Що ж, другий президент
ський термін Обами покаже, чи 
мав він рацію. 
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Хто і як голосував
Барак Обама             Мітт Ромні             Інше 

6

Раса 

Білі

 Чорношкірі 

Латинос

39

27

93

71

59

Стать

Чоловіки Жінки 

45 52 55 44

Вік  

18–29 років 30–64 роки 
 65 років
і старші

49

60
44 56

49
37

Щорічний
дохід

До $50 тис. Понад $50 тис.

60
45 5338
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23|11|2012 
(п’ятниця)

«Український тиждень» 
запрошує на зустріч 
із відомим 
британським філософом

Джоном Лукасом
Тема зустрічі:
«Як запровадити
верховенство права
у країні зі слабкою
демократичною
традицією» 

Джон Лукас – британський філософ. Народився 1929 року. 
Закінчив Оксфордський університет, де й викладав 
36 років до виходу на пенсію 1996-го. Автор численних 
праць із філософ  математики, філософ  науки, 
філософ  реліг , політичної філософ  тощо. 
Член Британської академ . Окрім філософської кар’єри, 
Лукас мав також зацікавлення у бізнес-етиці – допоміг 
заснувати Оксфордську споживчу групу та був 
� першим головою. 

Автор праць: «Розум, машини та Ґьодель» (1959), 
«Принципи політики» (1966), «Концепція імовірності» 
(1970), «Свобода волі» (1970), «Природа розуму» (1972), 
«Трактат про час та простір» (1973), «Есе про свободу 
та милосердя» (1976), «Демократія та участь» (1976),
 «Про справедливість» (1980), «Простір, час та причинність» 
(1985), «Етична економіка» (1997), «Про «Республіку» 
Платона» (2003), «Розум і реальність» (2006).

Генеральний інформаційний партнер ВХІД ВІЛЬНИЙ

Час зустрічі уточнюйте
на сайтах  tyzhden.ua 

та Книгарні «Є» 
book-ye.com.ua

Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3
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Шок від Шокенгоффа
Берлін схиляється до більш рішучого курсу стосовно Владіміра Путіна

У 
Берліні все ще говорять 
про Анґелу Меркель і 
собаку Владіміра Пу
тіна. Коли федераль

ний канцлер Німеччини вкотре 
відвідувала Росію, її команда на
гадала господарям, що пані Мер
кель не любить псів. Проте, коли 
вона приїхала, Путін (тоді 
прем’єр-міністр, а нині знову 
президент Росії) змусив її че
кати, а біля крісла гості вмостив 
свого чорного лабрадора.

Характерно, що Меркель не 
дозволяє, аби особисте шкодило 
дипломатії. Донька пастора, на
роджена в Східній Німеччині, 
вона не може не мати глибоко за
таєних сумнівів щодо Путіна, 
який закінчив свою кар’єру 
агента КГБ у Дрездені. Але вміє 
приховувати їх краще за прези
дента Німеччини Йоахіма Ґаука, 
теж вихідця зі Східної Німеч
чини, колишнього священика. 
Для Меркель двосторонні відно
сини – переважно неемоційна 
справа, що стосується купівлі 
російського газу і продажу про
дукції німецького машинобуду
вання.

Але тут дещо змінилося, і це 
буде видно на її зустрічі з Путі
ним у Москві під час «Петер
бурзького діалогу». Цей форум, 
започаткований іще 2001 року, у 
дні Шредера й Путіна, мав на 
меті відвертий обмін думками 
між підприємцями, вченими та 
політиками. Разом із Меркель до 
столиці РФ прибуде Андреас 
Шокенгофф, який очолюватиме 
робочу групу з питань грома
дянського суспільства.

Присутність Шокенгоффа 
буде як кістка в горлі для прези
дента Путіна. Це не тільки лідер 
парламентської фракції христи
янських демократів (партії Ан
ґели Меркель), а і її кур’єр для 
особливих доручень у неофіцій
них російсько-німецьких відно
синах. Після повторного обрання 
Путіна президентом у травні Шо
кенгофф засудив його репресії 
проти активістів громадянського 
суспільства. 

За словами Шокенгоффа, Мі
ністерство закордонних справ РФ 
висловило незадоволення, коли 
він відкрито розкритикував Пу
тіна, назвавши його ім’я. У Мо
скві «просто розлютилися». Шо
кенгофф підготував для парла
менту проект меморандуму, і 
тоді втрутилося МЗС Німеч
чини, що було «незвичним» для 
Шокенгоффа. Минулого місяця 
російська сторона звинуватила 
його в поширенні інформації 
«наклепницького змісту» сто

совно Путіна і заявила, що 
більше не визнаватиме його 
представником уряду (ФРН. – 
Ред.).

Німеччина могла б і проіг
норувати цей коментар, але (що 
подивувало) цього не зробила. 
Штеффен Зайберт, представ
ник федерального канцлера, 
сказав, що російська критика 
«ошелешила нас», і нагадав РФ, 
що якраз німецький уряд і ви
рішуватиме, кому виступати 
від його імені. Можливо, наре
шті Меркель показала своє 
справжнє обличчя – навіть 
якщо впливове прокремлівське 
бізнес-лобі в Німеччині що
сили намагається загладити це 
враження.

Провідний русофіл і автор бі
ографії Путіна Алєксандр Рар 
вважає, що німецький курс сто
совно Росії десятки років коли
вається між Realpolitik і ціннос
тями, тож у нинішній суперечці 
– нічого нового. Німеччині «не 
можна втрачати терпець не 
можна втрачати Росію», – ра
дить Рар і додає, що більш опти
мальним курсом може стати 
Wandel durch Handel (зміна через 
торгівлю).

А от Ульріх Шпек, зовніш
ньополітичний оглядач із Гей
дельберга, у цьому зовсім не 
впевнений. Він вважає, що ФРН 
повинна докладати більше зу
силь для підтримки ліберальних 
цінностей у світі, а особливо у 
Росії. Німці мають більший 
вплив, ніж вони самі усвідомлю
ють. «З економічного погляду, 
ми гігант, а вони карлик», – за
являє він. Німеччина вже зміс
тила зовнішньополітичні пріо
ритети в бік Польщі, яка є наба
гато більшим торговельним 
партнером. Анґела Меркель не
щодавно відвідала Молдову, кра
їну, яку давно вже залякує Мо
сква. До того ж ФРН – учасниця 
навчань НАТО Steadfast Jazz, під 
час яких вона «захищатиме» 
Польщу і країни Балтії від умов
ної агресії Росії. Суворий курс 
щодо Путіна може мати продо
вження. 

«Обережніше, 
герр Путін!»
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яКщо НЕ БУДЕ ІНТЕРВЕНЦІї 
КРАїН ЗАХоДУ В сиРІю,  
То В сиЛ, 
що ПРоТисТояТь РЕжиМУ 
АсАДА, БУДЕ МАЛо ШАНсІВ 
НА ПЕРЕМоГУ

Автор: 
Майкл Бініон

Глухий кут
Стримувальним чинником 
для втручання Заходу  
у справи Сирії є дедалі 
більше поширення серед 
тамтешніх повстанців  
течій радикального  
ісламу

що Заходу робити з Си
рією? У країні ши
риться насильство; 
дедалі більше людей 

стають жертвами обстрілів, ка
тувань і звірячих убивств. Відпо
відно посилюється тиск на Захід 
із вимогами втрутитися і зупи
нити кровопролиття. Західні ж 
лідери засуджують президента 
Асада, закликають його піти у 
відставку, не наважуючись на 
реальні кроки. Чи відкриє рап
тове падіння режиму баасистів 
дорогу до свободи чи, навпаки, 
стане сигналом для війни всіх 
проти всіх, яка вже поглинула 
більшість сусідніх із Сирією 
країн? І якщо до влади прийдуть 
повстанці, чи будуть вони чи
мось кращими за Асада? Чи 
нав’яжуть країні новий, ісла
містський екстремізм і перетво
рять Сирію на розсадник теро
ризму й антизахідної войовни
чості? 

У більшості західних лідерів 
уже уривається терпець, коли їм 
доводиться мати справу з сирій
ською опозицією. Вона слабка, 
роздроблена, неефективна і 
страждає на внутрішні чвари. 
Крім того, її лідери за кордоном 
мають незначний вплив на по
встанців, які ведуть вуличні бої в 
Хомсі, Алеппо й Ідлібі, а її роз
різнені угруповання більше часу 
гризуться між собою за владу, 
ніж об’єднують сили в боротьбі 
проти режиму Асада. Мало хто з 
опозиціонерів тепер сповідує де
мократичний плюралізм, лібе
ральні реформи або свободу 
слова. Натомість на місцях опо
зиція, схоже, перебуває під 
впливом підозрілих джихадист
ських угруповань, деякі з котрих 
пов’язані з «Аль-Каїдою», яка 
прийшла ззовні, щоб вкрасти ре

волюцію і перетворити Сирію на 
ісламістську державу. А їхня вій
ськова тактика починає викли
кати тривогу й огиду. Нещо

давно було поширено відео, на 
якому повстанці вишикували 
настрашених полонених – моло
деньких солдатів урядових 
військ, які благали не вбивати їх, 
– і холоднокровно їх усіх пере
стріляли. 

Кілька місяців поспіль Захід 
звертався до Національної ради 
Сирії (НРС) з проханням забути 
про розколи, показати чіткий 
план взяття влади і залучити лі
дерів угруповань меншин і тих, 
хто веде бойові дії на місцях. Але 
такі поради були не надто ре
зультативними. Тому минулого 
місяця доведена до відчаю адмі
ністрація Обами висунула завуа
льований ультиматум: якщо 
НРС не реформує своєї струк
тури, Вашингтон більше не вва
жатиме її очевидним лідером 
опозиції. Державний секретар 

Гілларі Клінтон зневажливо на
гадала, що очільники НРС не 
ступали на землю своєї країни 
вже 30 чи 40 років, і закликала 
провести нову зустріч у Катарі, 
щоб замінити Національну раду 
ширшим і більш представниць
ким органом.

Після чотирьох днів перего
ворів у катарській столиці Досі 11 
листопада сирійські опозиційні 
групи таки погодилися об’єд на-
тися під прапором Національної 
коаліції на чолі з поміркованим 
імамом Ахмедом Муазом аль Ха
тібом. Міністри закордонних 
справ ЄС на зустрічі в Каїрі при
вітали новий блок та запропону
вали розширити склад Коаліції, 
включивши більшу кількість 
дисидентів. Аль Хатіб звернувся 
до світу із закликом озброїти по
встанців, які відчайдушно потре
бують більше зброї, щоб по
класти край кровопролиттю у 
Сирії. 

Попередні спроби Заходу 
об’єднати і розширити сирійську 
опозицію завершилися гранді
озним провалом. У червні каїр
ська зустріч лідерів опозиції в 
екзилі зірвалася внаслідок гуч
ної сварки, тоді ж ледь не дійшло 
до бійки. Деякі ліві опозиційні 
ватажки тоді звинуватили Спо
лучені Штати в намаганнях 
створити маріонетковий уряд в 
екзилі і керувати діями опозиції.

14 листопада 
Франція ста-
ла єдиною з 
країн Захо-
ду, що офіцій-
но визнала Си-
рійську націо-
нальну коалі-
цію, утворену 
11 листопада в 
Досі. Днем ра-
ніше це зроби-
ли шість країн 
Перської зато-
ки. Об’єднання 
сирійських 
опозиційних 
сил також при-
вітали США 
та ЄС

УКРАСТИ РЕВОЛЮЦІЮ. 
Сирійські інсургенти стають 
привабливим середовищем 
для ісламських екстремістів
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Захід дотепер боявся підтри
мувати опозицію ще й тому, що 
на неї дедалі більший вплив 
справляють вигнані до Туреч
чини «Брати-мусульмани» і яка 
здається готовою приймати до 
своїх лав усяких екстремістів. 
Опозиція загалом складалася з 
мусульман-сунітів і не робила 
жодних спроб заручитися під
тримкою курдів, християн, ала
вітів або жодної іншої релігійної 
чи етнічної групи в Сирії. Вна
слідок цього багато меншин, 
особливо християни, почали 
дуже підозріло ставитися до на
мірів повстанців, налякані засте
реженнями влади, що країну хо
чуть захопити терористи й екс
тремісти. Уряду Асада вдалося їх 
переконати (принаймні наразі) 
надавати підтримку саме йому.

Проте з наростанням боїв у 
Алеппо та інших сирійських міс
тах, коли щотижня гине при
близно тисяча людей, західні лі
дери просто змушені безпосе

редньо постачати сили повстан
ців зброєю. Інакше, попередила 
опозиція, їм доведеться зверта
тися по допомогу до екстремістів 
й інших антизахідних джиха
дистів, які зараз активно діють 
на місцях. Дотепер Захід відмов
лявся це робити і постачав лише 
медикаменти і комунікаційне 
обладнання. А от Саудівська 
Аравія і Катар зовсім не кри
ються з тим, що надсилають по
встанцям зброю і запаси через 
турецький кордон. Британський 
прем’єр-міністр Девід Кемерон 
порушив це питання під час не
щодавнього візиту до країн Пер
ської затоки.

Дилема, яка стоїть перед За
ходом, така: якщо не буде масо
вої інтервенції в Сирію, подібної 
за масштабами і розмахом до 
підтримки, наданої противни
кам Каддафі в Лівії, то в сил, що 
протистоять режиму Асада, буде 
мало шансів на перемогу, а їхня 
боротьба супроводжуватиметь ся 
кровопролиттям і обидві сто
рони перетворюватимуть міста 
Сирії на руїни. Утім, логістика 
інтервенції дуже відрізняється 
від умов, що були в Лівії. Тут не
має військової цілі, немає чіт
кого географічного поділу між 
супротивними релігійними сек
тами й етнічними групами, не
має довготермінової стратегії і 
підтримки з боку західної гро
мадської думки на користь ще 
однієї атаки на мусульманську 
країну.

Тому під час візиту до Пер
ської затоки Кемерон заявив, що 
Британія охоче надасть Асаду 
можливість безпечного виїзду з 
території Сирії у вигнання до ін
шої країни, якщо це допоможе 
припинити бойові дії. Також він 
попередив, що при продовженні 
боротьби екстремізм лише наби
ратиме обертів. Сирійський кон
флікт і без того вже має серйоз
ний вплив на сусідні країни. Уже 
спалахують відкриті сутички 
між сунітськими і шиїтськими 
угрупованнями в Лівані, що ви
кликає страх того, що держава 
поступово наближається до 
справжньої спустошливої гро
мадянської війни. В Йорданії ве
личезний наплив сирійських бі
женців спричинює соціальну на
пруженість і розпалює воро
жість ісламістів до монархії. А в 
Туреччині сирійський конфлікт 
став справжнім викликом для 
ісламістського уряду, який надав 

опозиції широку підтримку на 
словах, але не бажає жодного 
військового втручання. Резуль
тати опитування громадської 
думки в Туреччині свідчать, що 
приблизно 75% турків – проти 
інтервенції. Але надійність 
прем’єр-міністра Реджепа Таїпа 
Ердогана не безмежна. Він роз
гніваний через відкриту під
тримку Сирією курдських по
встанців з Робітничої партії Кур
дистану (РПК) в Туреччині, але 
його заклики до створення віль
ної від польотів зони і безпеч
ного притулку для сирійських 
біженців неможливо виконати, 
якщо Туреччина не підтримає 
своїх партнерів з НАТО. Туреч
чину також непокоїть те, що су
тички в Сирії загрожують розпа
лити давні, приховані суперечки 
між етнічними і релігійними 
меншинами у Туреччині і суніт
ською мусульманською біль
шістю населення країни.

Все це означає, що західні лі
дери єдиний спосіб зупинити 
кровопролиття в Сирії вбачають 
у дипломатії. Втручання з боку 
ООН блокують Росія та Китай, а 
Захід звинувачує Москву в на
данні режиму Асада всієї необ
хідної йому моральної та вій
ськової підтримки. Але зрозу
міло, що в кінцевому підсумку 
для будь-якого дипломатичного 
вирішення проблеми необхідна 
участь і Росії, і Ірану – двох голо
вних захисників Асада. Захід 
вже почав тиху дипломатичну 
кампанію, і Кремль, можливо, 
вже потроху тисне на Асада. Але, 
як засвідчили зусилля Лахдара 
Брагімі – спеціального посланця 
ООН, стає неможливим дійти 
згоди навіть для тимчасового 
припинення вогню. У Сирії всі 
ще вважають, що можна біль
шого досягти зброєю, а не пере
мовинами. Нещодавно Асад 
знову доводив на російському те
лебаченні, що він не має намірів 
відмовлятися від влади або ви
їжджати з Сирії. 

Тому дедалі чіткіше вима
льовується перспектива затяж
них кривавих боїв, жертвами 
яких стануть нові тисячі цивіль
них. Це – одне з найнагальні
ших питань із тих, що стоять пе
ред новим-старим президентом 
США Бараком Обамою. І це те 
питання, яке визначатиме об
личчя Близького Сходу і роль 
Заходу в цьому регіоні на май
бутні роки. 

МОЖЛИВЕ  
ЗАГОСТРЕННЯ? 
11 листопада 
ізраїльські вій-
ська вперше за 
40 років від-
крили попе-
реджувальний 
вогонь по під-
розділах си-
рійської армії 
в селі Бір-аль-
Аджамі у від-
повідь на ар-
тилерійський 
обстріл з її по-
зицій  
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Автор: 
Роман Малко

Голоси в унісон із країною 
Чим живе місто, що проголосувало на парламентських виборах 
як уся Україна

Б
удь-які вибори супрово
джуються феноменом, 
який люблять досліджу
вати соціологи та полі

тики: коли якийсь регіон чи 
місто показує всеукраїнський 
результат у зменшеному масш
табі, таким чином відображаючи 
загальні настрої та тенденції. Це 
дає змогу конструювати і вибу
довувати теорії для цілої країни, 
взявши за основу лише цю 
адміністративно-територіальну 
одиницю. На нещодавніх парла
ментських виборах електораль
ною мікромоделлю України став 
Комсомольськ на Полтавщині. 

З МІсЦя В КАР’ЄР 
Це не зовсім типовий населе
ний пункт України, взяти хоча 
б стовідсоткову відсутність ста
рої малоповерхової забудови, 
через що місто нагадує суціль
ний спальний район мегапо
ліса. Тут стоїть єдиний в Укра
їні пам’ятник даішнику з пра
вильними пропорціями – вели
ким кендюхом і відповідною 
пикою – та пам’ят ник бабусі, 
яка торгує насінням.   

На в’їзді до міста око ман
дрівника обов’язково зачепиться 
за доволі незвичний пейзаж – 
величезний відвал породи, що 
простягнувся на кілометри. Це 
кар’єр Полтавського гірничозба
гачувального комбінату – осно
вна «дійна корова» і, як кажуть 
місцеві, «яма», що годує Комсо
мольськ від його народження. 

Саме завдяки ПГЗК на по
чатку 1960-х і з’явилося місто 
Комсомольськ на Дніпрі, на
зване так на відміну від Комсо
мольська на Амурі, який на той 
час уже існував. З часом при
ставка «на Дніпрі» відпала і на 
карті Полтавщини, типово укра
їнської області, залишився та
кий собі інтернаціональний ра
дянський осередок без власного 
обличчя. 

Нині Комсомольськ уже не 
такий, як ще два десятки років 
тому. Капіталізм прийшов і 
сюди, тож «світлому минулому» 
довелося навчитися співіснувати 
з «буржуйськими» супермарке
тами та християнськими церк
вами, яких раніше тут не було. 
Хоча ні, була в одному з навко
лишніх сіл. Її завалили під час 
будівництва кар’єру ще в далекі 
1960-ті. Єдине, що не змінилося, 
– це основа-основ міста, його гір
ничозбагачувальний комбінат і 
кар’єр з усіма обставинами, які з 
цього випливають.

Прикметно, що нині Полтав
ський ГЗК, найбільший вітчизня
ний експортер залізорудних ока
тишів у Європі, є частиною імпе
рії Костянтина Жеваго – чи не 
єдиного українського олігарха, 
який формально не відмовився 
від своєї опозиційності й зумів 
утриматися на плаву навіть у 
складних умовах нинішньої «ста
більності». Потрапивши до ВР VI 
скликання за списками БЮТ, на 
цьогорічні парламентські вибори 

він пішов за мажоритарним окру
гом як самовисуванець. «Жеваго 
маладєц, наш парєнь», – каже су
сід по маршрутці, чоловік років 
50-ти, коли ми проїжджаємо 
повз свіженький білборд олі
гарха, на якому він дякує своїм 
виборцям. – Його тут усі лю
блять. Він не жлоб, як ото ті до
нєцкі. Нормальний. Сам живе і 
людям дає. Бач, Дворєц культури 
відремонтірував».

Ще одним улюбленцем ком
сомольців поряд із Жеваго є його 
політичний опонент, колишній 
міський голова Комсомольська, 
а тепер представник влади в сто
лиці Олександр Попов. Саме тут 
розпочався його кар’єрний зліт, 
який зрештою завершився поса
дою очільника КМДА. Місцеві 
подейкують, що Попов відмов
лявся їхати до Києва й обростати 
там зайвими клопотами, тому 
Янукович нібито особисто двічі 
приїздив, щоб донести йому «по
літику партії». Попов сказав 
«так» і тепер майже безрезуль
татно намагається вирішити 
проблеми столиці з примарною 
надією стати колись її мером. 

Хоча симпатії до Жеваго і По
пова мали б бути забарвлені в зо
всім протилежні політичні ко
льори, тут навчилися ділити їх 
безболісно з користю для себе, ви
діливши кожному свою нішу. Же
ваго буває у місті дуже часто, але й 
Попов не дає про себе забути. По-
перше, тут досі живе його мама, а 
по-друге, маючи авторитет, му
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54,3 тис. 
жителів мешкає  

у Комсомольську

258,1 
млн грн – 

таким є бюджет 
міста на цей рік 

згідно з офіційною 
статистикою,  

а обсяг іноземних 
інвестицій станом 

на 1 липня  
2012 року сягнув 

$508,4 
млн

0,3% 
становить  

офіційний відсоток 
безробітних серед 

працездатного  
населення  

в Комсомольську 

сить відпрацьовувати«довіру пар
тії» та агітувати за «пакращення». 
Як результат – обидва опікуни 
Комсомольська пожали більш-
менш очікувані врожаї. Костян
тин Жеваго став депутатом як са
мовисуванець, набравши аж 
61,20% голосів, а Попов забезпе
чив 30,19% для Партії регіонів. 
Утім, поінформовані мешканці 
міста зізналися Тижню, що на
справді не все так просто. Ще до 
виборів стало відомо, що на під
приємствах, які належать Жеваго, 
працівників змушували в робочий 
час агітувати за Партію регіонів і 
нібито опозиційного «господаря 
Костю», роздаючи їм по дві лис
тівки. 

ПЕНсІоНЕРи-АКТиВІсТи 
Феномен загальноукраїнського 
результату на виборах в зменше
ному масштабі у Комсомольську 
чітко пов’язаний із демографією 
міста. Відносно монолітні за наці
ональним складом регіони за
вжди показують інший результат 
порівняно зі змішаними. У Ком
сомольську досі мешкає багато 
вихідців із різних регіонів СРСР, 
знаних як «першопрохідці», що 
мають специфічні уподобання. 
Уже не комуністичні, але ще не 
націоналістичні. Це здебільшого 
громадсько активні пенсіонери. А 
коли зважити, що їхня кількість 
становить трохи менш як тре
тину населення, стає зрозумілим 
30-відсотковий результат Партії 
регіонів. 

Водночас їх уже давно прорі
дили і частково навіть перева
жили місцеві автохтони, вихідці 
з навколишніх сіл та містечок, 
які й забезпечили досить висо
кий результат об’єднаній опози
ції та «Свободі». «Ви знаєте, я 
була на зустрічі з Богданом Бе
нюком, коли він приїздив агіту
вати, і на Тягнибока колись хо

дила, – поділилася з Тижнем 
мешканка Комсомольська. Лю
дей на вечорі було дуже мало, 
може, кілька сотень. Навіть не 
знаю, звідки взялося так багато 
тих, хто проголосував за «Сво
боду». Зважаючи на особли
вості регіону, 5597 її симпатиків 
у Комсомольську – це справді 
чимало. 

Специфічна демографічна 
ситуація є причиною і ще однієї 
особливості Комсомольська – 
назви. На запитання, чому його 
досі не перейменують на щось 
прийнятніше, громадяни відпо
відають: не можна. Колись це 
спробували зробити, але зрозу
міли, що, не виключено, все за
кінчиться війною між різними 
поколіннями жителів. «Першо
прохідці» спокійно не віддадуть 
ані назви, ані своєї загубленої в 
дніпровських пісках молодості. 
Тому поки не відбудеться зміна 
поколінь, усе залишиться на 
своїх місцях. 

ДиМНА сУМІШ 
Загалом Комсомольськ є досить 
тихим і затишним містом. Має 
лише 54,3 тис. мешканців, тому 
вдень здається майже порожнім. 
Тут найменший офіційний від
соток безробітних у Полтавській 
області – 0,3% працездатного на
селення. Багато громадян пра
цює на Полтавському ГЗК, час
тина зайнята в текстильній га
лузі (сюди з’їжд жа ються з усієї 
Полтавщини і сусідньої Кірово
градщини за дешевим дитячим 
одягом), частина – у хімічній. 
Хтось виробляє пластмасу, хтось 
добуває граніт, хтось переробляє 
шини чи пече хліб, а для когось 
зовсім не знайшлося роботи, 
тому він змушений їхати на за
робітки до Ізраїлю, Італії та Ро
сії, які залишаються тут найпо
пулярнішими напрямками тру

дової міграції. Але гастарбайте
рів загалом небагато. Про це, зо
крема, свідчить те, що кількість 
населення за останні роки не 
зменшується. 

Комсомольськ – місто облас
ного підпорядкування, але Пол
тава майже не втручається в 
його справи, принаймні так 
твердять чиновники. Порівняно 
з іншими населеними пунктами 
такого ґатунку і зважаючи на 
кількість свіжовідкритих мага
зинів, які позаймали добру по
ловину перших поверхів житло
вих будинків, Комсомольськ по
вільно розвивається. Він уже по
глинув кілька навколишніх сіл, 
але зробив це радше симво
лічно, бо їхні мешканці й без 
того переважно працюють на 
тутешніх підприємствах. 

Жителі Комсомольська іме
нують його містом фестивалів. 
Переконують, що один із най
більших в Україні відбувається 
саме тут. Називається він «Ка
линове літо на Дніпрі». «З 
усього світу до нас їдуть. І з Ін
дії, і з Китаю, і з Америки – зві
дусіль. Іноземці кажуть, що 
Комсомольськ – маленька Єв
ропа, так їм тут подобається. 
Дніпро, острови, справжня ку
рортна зона». Напевно, іноземці 
все ж таки лукавлять або не все 
бачили. До Європи звідси ще 
дуже і дуже далеко, хоча й 
ближче, ніж, наприклад, з Ал
чевська чи Єнакієвого… 

Цього року Комсомольськ 
знову ввійшов у трійку лідерів з 
благоустрою за версією Кабміну 
й посів третє місце в Україні се
ред міст у категорії до 100 тис. 
мешканців. Довкола нього і 
справді чимало цікавих історич
них чи природних пам’яток. Утім, 
дим із численних заводських 
труб затьмарює місцеву ідилію з 
провінційним присмаком. 
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Чому 
радянська 
Україна 
була лише 
фасадом 
російсько-
радянської 
окупації 
України  

У 
сучасному вітчизняному 
інтелектуальному та по
літичному дискурсі досі 
не сформовано чіткого 

бачення того, чим же був кому
ністичний період в історії Укра
їни. Без усвідомлення цього не
можливе розуміння, чим є на
справді сучасна держава під на
звою Україна. Чи є вона закон
ною правонаступницею і легі
тимним продовженням так зва
ної радянської України? Чи веде 
свій родовід від Української На
родної Республіки та державних 
утворень часів визвольних зма
гань? Чи взагалі відбулося по-
справжньому її незалежне ста
новлення після 1991 року? 

Той режим, який утвердився 
на більшій частині території 
України на початку 1920-х років, 
а згодом поглинув і решту укра
їнських земель, начебто визна
ється в нас тоталітарним та ан
тидемократичним, але й досі за
лишає серед значної частини 
суспільства відтінок «свого», 
«близького». Велику роль у 
цьому відіграє спадщина «укра
їнського радянського держав
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ПоПРи сПРоБи 
ЛЕГІТиМІЗАЦІї, 
КоМУНІсТиЧНЕ ПРАВЛІННя  
В УКРАїНІ НЕ ВТРАЧАЛо 
сВоГо РосІйсьКоГо 
оКУПАЦІйНоГо ХАРАКТЕРУ 
Аж До 1991 РоКУ

ного будівництва». Ну, мовляв, 
мали ми власну УРСР із пев
ними атрибутами державності: 
були свої прапор, гімн, герб, 
Верховна рада, уряд, Комуніс
тична партія, чотири українські 
фронти під час Другої світової, 
делегація в ООН, була, врешті-
решт, українська партійно-
адміністративна та інтелігент
ська еліта. Та чи справді можна 
говорити про український наці
ональний вияв комунізму?  

Тут, звичайно, мова не про 
тих українських діячів, які 
хибно думали, що в умовах Кра
їни Рад можна реалізувати за
вдання соціального та націо
нального визволення україн
ського народу, поплатившись 
згодом за свої ілюзії власним 
життям. Ні, йдеться про шир
ший вимір. Чим була так звана 
українська радянська держава? 

Тиждень вирішив розгля
нути цю проблему під кількома 
кутами зору. Механізми утвер
дження більшовицької влади 
на українських землях після 
краху імперії Романових мали 
всі ознаки російської окупації 
зі збройним втручанням у вну
трішні справи суверенної дер
жави, боротьбою проти легі
тимних національних урядів, 
створенням альтернативних 
маріонеткових органів управ
ління, застосуванням прак
тики терору щодо мирного на
селення (не тільки проти кла
сових ворогів, а й за національ
ним принципом), масовим ви
везенням сировинних ресурсів 
до центральних російських ре
гіонів, колоніальним визиском 
та економічною експлуатацією 
(див. стор. 38). 

Більшовики не приховували 
своїх намірів встановити конт-
роль над переважною частиною 
територій колишньої Російської 
імперії. І з цього погляду Лєнін 
та Сталін стали творцями гені
альної формули продовження 
імперського існування росій
ської нації в нових умовах. По
при весь антураж гри в так 
звану незалежність республік у 
період боротьби за владу Рад 
(див. стор. 40), більшовики 
врешті-решт реалізували ту мо
дель їхнього об’єднання, що 
була найпридатнішою для існу
вання радянської імперії. Оригі
нальність нової комуністичної 
формули російської великодер
жавної гегемонії полягала в 

тому, що вона де-юре визнавала 
декларативну (фасадну) суве
ренність так званих республік і 
водночас зберігала фактичний 
контроль над усіма ланками їх
нього життя за допомогою тота
літарної партократичної дикта
тури, що виконувала функцію 
невидимих приводних пасів ко
муністичної імперії (див. стор. 
46). Ця тоталітарна підкладка 
мала видимі переваги над цар
ським імперським правлінням: 
з одного боку, давала можли
вість демонструвати назовні 
формальну суверенність радян
ських республік, а з іншого – 
здійснювати неосяжний за часів 
Романових тотальний контроль 
над усіма сферами їхнього існу
вання. Як у царський період, у 
цій системі майже не було як та
ких горизонтальних зв’язків, а 
все управління здійснювалося 
по владним вертикалям з єди
ного центру (див. стор. 44). 
Попри певні видозміни, партій
ний стержень залишався осно
вою всієї комуністичної імперії 

аж до моменту розпаду Радян
ського Союзу, що сталося якраз 
після порушення владних пов-
новажень «керівної та спрямо
вуючої». 

Незважаючи на визнання іс
нування окремої української ра
дянської республіки (повнова
ження якої в різні періоди дещо 
видозмінювалися, однак при 
цьому не порушувалися засади 
комуністичної імперської мо
делі), спроби загравання біль
шовиків з українськими елітами 
та населенням під час здій
снення політики коренізації 
(українізації) у 1920-х – на по
чатку 1930-х, так зване визво
лення 1943–1944-го та інші 
форми легітимізації, комуніс
тичне правління в Україні не 
втрачало свого російського оку
паційного характеру аж до 1991 
року. І тут не має жодного зна
чення кон’юнктурне диплома
тичне визнання СРСР з боку 
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країн Заходу, що на міжнарод
ному рівні формально закрі
пило інкорпорацію україн
ських земель до складу радян
ської імперії. 

Водночас цілковито під
контрольні управлінські та пар
тійні структури УСРР (з 1937 
року – УРСР) були лише зовніш
нім фасадом російсько-ра дян-
ської окупації України. Фор
мальні атрибути «державності» 
та реальні повноваження радян
ської України були одного ґа
тунку з маріонетковими уря
дами Третього Рейху і Японії під 
час Другої світової війни в окупо
ваних країнах Європи та Азії, зо
крема з режимом Віші у Франції 
та Маньчжоу-Го у Китаї (див. 
«Держави-маріонетки»). 

Звичайно, становлення та 
функціонування комуністич
ного режиму в Україні відбулося 
не без участі місцевого еле
менту, та самого факту окупації 
воно не заперечує, як і того, що 

більша частина населення до
вгий час сприймала його як чу
жий і ворожий. Для порів
няння: у 1940–1942-му фран
цузи виявляли куди більшу 
схильність до співпраці з нім
цями, аніж українське насе
лення з більшовиками на по
чатку 1920-х, – антикомуніс
тичні селянські повстання в 
Україні з перервами тривали аж 
до самого Голодомору 1932–1933 
років, а пам’ять про жахіття 
останнього та інші більшо
вицькі злочини була до самої ві
йни причиною нелояльності до 
сталінського режиму. 

У роки Другої світової війни 
російський комуністичний ре
жим віднайшов новий інстру

мент ідеологічного закріплення 
свого панування в Україні: куль
тивування українського радян
ського патріотизму, що констру
ювався на міфах про Велику Ві
тчизняну війну, «дружбу наро
дів», на відданості Комуністич
ній партії та «великому росій
ському народу», малоросійських 
сентиментах і став новою форму
лою імперської лояльності для 
українців (див. стор. 54). Твор
цями і «трубадурами» цього спе
цифічного різновиду патріо
тизму (за якого любов до влас
ного народу мала демонструва
тися через любов до сусіднього) 
були як партійна еліта, так і 
українська радянська інтеліген
ція (див. стор. 50).  

Сьогодні саме на часі позбу
тися ілюзій відносно національ
ного, державного, чи то пак ква
зідержавного, характеру радян
ської України, що була лише 
формою (прикриттям) комуніс
тичної окупації України, та від

кинути російсько-радянські 
маркери, які заважають побудові 
справді незалежної національ
ної держави. Адже офіційно ви
знавши, що Голодомор 1932–
1933 років був актом геноциду 
проти української нації, немож
ливо не усвідомити, що режим, 
який організував цей злочин, 
був не тільки тоталітарним, а й 
окупаційним за своєю суттю. І 
тут вельми показовим є досвід 
країн Балтії, які відразу після 
повторного проголошення неза
лежності офіційно визнали, що 
період 1940–1991 років був часом 
російсько-радянської окупації, і 
почали будувати свою державу 
на основі пов’язання з традицією 
міжвоєнної доби. 

ДЕРжАВи МАРІоНЕТКи 
УРсР (1919–1991, до 1937-го – УсРР) – 
формально суверенна радянська со-
ціалістична республіка, утворена 
російськими більшовиками як ма-
ріонеткова держава для при-
криття агресії проти Української 
Народної Республіки. У 1922 році 
«добровільно» на федеративних 
засадах увійшла до складу СРСР і 
формально могла з нього вийти 
(але не могла реалізувати це 
право). Мала власні конституції (1919, 
1929, 1937, 1978), що були, по-суті, каль-
кою загальносоюзних, республіканські органи управ-
ління (Верховну раду (до 1938-го ВУЦВК), уряд), Ком-
партію, що діяли виключно на основі загальносоюзних 
законів та постанов і керувалися де-факто центром, 
державні символи (прапор, гімн та герб), що не відо-
бражали національної традиції. У 1920–1923-х та після 
Другої світової війни УРСР мала право на зовнішньопо-
літичну діяльність, у 1945 році стала членом-
засновником ООН, але не могла встановлювати офі-
ційних дипломатичних контактів з іншими країнами і 
на міжнародному рівні була лише філією радянської 
дипломатії. З 1944-го існував республіканський Нарко-
мат (згодом Міністерство) оборони, але не було влас-
них збройних сил.      

Режим Віші (Фран-
цузька держава) 
(1940–1944) – назва 
маріонеткового фран-
цузького уряду мар-
шала Філіппа Петена, 
який співпрацював із 
нацистами. Фор-
мально його юрисдик-
ція поширювалася на 
всю територію Франції, 
однак фактично свої 
повноваження здій-
снював у південній не 
окупованій німцями та 

італійцями частині країни, а також на початку зберігав 
зверхність над переважною частиною Французької ко-
лоніальної імперії. Окрім формальних ознак держав-
ності (гімн Марсельєза, синьо-біло-червоний прапор, 
французька мова у діловодстві) режим Віші мав 
100-тисячну армію та четвертий за чисельністю вій-
ськовий флот, власну поліційну, правову та освітню 
системи, адміністрацію, суд, принаймні початково, 
підтримував дипломатичні відносини із 32 державами 
світу, зокрема з СРСР, США та Канадою.

Маньчжоу-Го (1932–1945) – ма-
ріонеткова держава (імперія), 
створена японською військо-
вою адміністрацією на тери-
торії окупованої Маньчжурії. 
На її чолі стояв Пу І, останній 
китайський імператор із ди-
настії Цин, який спирався на Та-
ємну та Державну ради (уряд), його повноваження об-
межувалися Конституцією. Фальшива країна, як її нази-
вали в Китаї, мала власні державні символи (прапор, 
герб, гімн), законодавчі збори, грошову одиницю, 
збройні сили (Маньчжурську імператорську армію чи-
сельністю 160 тис. і флот), які брали участь у боях на 
річці Халхін-Гол у 1939 році. Маньчжуо-Го визнали 23 із 
80 країн світу, що існували на той час, зокрема й СРСР. 
Вирішальну роль у житті країни відігравала Квантунська 
армія, командувач якої мав право вето на рішення імпе-
ратора Пу І.  

ОКУПАНТИ. 
Командувач більшовицького 
Українського фронту 
Володимир Антонов-Овсієнко 
зі своїм штабом після другого 
вступу в Київ (лютий 1919)
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Більшовицька навала 
Механізми становлення радянської влади в Україні у 1917–1921 
роках засвідчують її окупаційний характер

З
ахопивши під час Жов
тневого збройного пере
вороту владу в Петро
граді, Владімір Лєнін та 

його соратники розпочали бо
ротьбу за контроль над Украї
ною. Їхньою суперницею була 
Центральна Рада, найорганізо
ваніша на той момент сила, що 
мала високий авторитет у сус
пільстві й відкрито виступила 
проти незаконної узурпації 
більшовиками влади в Росії. 
Щоб компрометувати УЦР в 
очах населення та військ на 
фронті, більшовики звинувачу
вали її в «контрреволюцій
ності» та «буржуазності», а та
кож використовували апробо
ваний у Росії «джентльмен
ський набір» популістських га
сел: про мир, землю, фабрики й 
заводи.

Проголошення 7 листопада 
1917 року ІІІ Універсалу Цен
тральної Ради про створення 
УНР мобілізувало червоних на 
втручання у справи суверенної 
держави. Становлення україн
ської національної державності 
аж ніяк не входило в більшо
вицькі плани. Тому керівництво 
радянської Росії всілякими за
собами намагалося протидіяти 
цьому й відновити панування 
над усіма землями колись «єді
ной і нєдєлімой».

УРяД БЕЗ ПоВНоВАжЕНь
У листопаді 1917-го загострю
ється політичне протистояння 
Центральної Ради та київських 
більшовиків, які вчинили 
кілька невдалих спроб захопити 
владу в українській столиці або 
ж принаймні показати Петро

градові свою значущість. За
знали краху також їхні плани 
створити спільний виконком 
Ради робітничих і солдатських 
депутатів та Української Цен
тральної Ради й здобути в ньому 
більшість (після виборів вони 
дістали тільки 23 місця, опи
нившись у меншості проти 
українських соціалістичних 
пар тій). Відсутність значної під
тримки червоних в Україні про
демонстрували також вибори до 
Всеросійських установчих збо
рів. За них тут віддали голоси 
лише 10% громадян – у 2,5 раза 
менше, ніж загалом по Росії. Со
ціалістичні політсили, що вхо
дили до Центральної Ради, пе
редусім Українська партія 
соціалістів-революціонерів, на
брали 77% голосів.

Після провальних «мирних» 
спроб захопити владу в Україні 
більшовики вирішили вдатися 
до більш рішучих заходів. Зо
крема, активно експлуатовано 
було ідею скликання Всеукраїн
ського з’їзду рад для переоб
рання складу Центральної 
Ради, на якому однопартійці Лє
ніна знову-таки планували здо
бути більшість і провести свої 
постанови. Та не сталося як га
далося, українські соціалісти 
спрацювали краще, й на з’їзді, 
що відкрився 4 грудня за участю 
понад 2 тис. делегатів, більшо
вики опинилися в цілковитій 
меншості. Всеукраїнський з’їзд 
рад висловив повну підтримку 
Центральній Раді й відмовився 
від переобрання її складу. Біль
шовикам залишалося покинути 
київський з’їзд, заявивши про 
його неправочинність. 11–12 
грудня 1917-го в Харкові, зайня
тому російськими радянськими 
військами, був інсценований 
альтернативний з’їзд, куди 
з’їхалося лише 206 делегатів, що 
представляли 82 рад (більшість 
із Донецько-Криворізького ба
сейну) із 240. На ньому проголо
сили встановлення радянської 
влади в Україні, обрали Цен
тральний виконавчий комітет 

АГРЕСОРИ. 
Більшовицькі 

війська на 
Хрещатику в Києві 

(лютий 1918) 
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Про вакханалію, 
вчинену черво-

ними в Києві 1918 
року, свідчив під 

час слідства у 
справі Міхаіла Му-

равйова більшо-
вик, член ревкому 
при Першій рево-

люційній армії Сєр-
ґєй Мойсєєв: «У 
саду палацу, що 

був названий «шта-
бом Духоніна», 
розстрілювали 

дуже багато людей 
без усіляких під-
став. Розстріли 
були віддані на 

розсуд самих чер-
воногвардійців; 
розстрілювали й 
солдатів, які ви-

йшли з госпіталю  
і не мали посвід-
чень… Усі трупи 
були роздягнуті,  

і все зняте з них тут-
таки розподілялося 

між розстрільни-
ками на очах  

у натовпу»

рад і сформували маріонетковий 
уряд – Народний секретаріат. 
Нарком освіти Володимир За
тонський сам визнавав фіктив
ність цього кабінету: «…народні 
секретарі називали себе урядом, 
та самі до того ставилися трохи 
гумористично. Та й насправді: 
який же з нас був уряд без армії, 
фактично без території, бо на
віть Харківська рада нас не ви
знавала. Апарату жодного, 
треба все утворити з нічого. 
Простота звичаїв у той час вза
галі була велика, і плутанина 
розумінь також. Наприклад, 
жодним способом не щастило 
нам відокремити функції на
родного секретаря фінансів від 
обов’язків касира». Декоратив
ний український радянський 
уряд був зручною ширмою для 
Раднаркому в Петрограді, який 
дістав можливість будь-яку 
агресію російських більшовиків 
списувати на внутрішній кон
флікт між харківським Народ
ним секретаріатом та київською 
Центральною Радою, тобто 
трактувати як громадянську ві
йну в Україні.

Харківський уряд не мав 
жодної реальної влади на 
українській території і всі свої 
рішення приймав зі згоди Пе
трограда. Це розуміли всі, й 
це не могло не позначатися на 
ставленні до «урядовців». До 
прикладу, під час окупації 
більшовиками Києва у лютому 
1918-го червоногвардійці мало 
не розстріляли наркома освіти 
Затонського за те, що зна
йшли в нього в кишені за
писку українською мовою. 
Врятувало те, що в іншій ки
шені виявилася посвідка, ви
писана Лєніним.

ВІйНА й ТЕРоР
3 грудня 1917-го до Києва з Пе
трограда надійшов ультиматум 
Раднаркому на адресу Україн
ської Центральної Ради зі зви
нуваченням у «подвійній полі
тиці», небажанні скликати Все
український з’їзд рад (хоча він 
був запланований на 4 грудня 
1917-го) й вимогами слухняно 
виконати більшовицькі дирек
тиви: припинити роззброєння 
червоних частин, взяти участь у 
придушенні повстання Алєксєя 
Калєдіна, який оголосив захо
плення більшовиками влади в 
Росії злочином і взяв на себе 
всю владу на Дону. В разі неви

конання зазначених вимог 
упродовж 48 год Раднарком ого
лошував Центральну Раду в 
«стані відкритої війни проти 
Радянської влади в Росії та на 
Україні». Пункти ультиматуму 
були абсолютно абсурдні, адже 
їх виконання означало б лікві
дацію української державності. 
Тому УЦР його обґрунтовано 
відкинула 5 грудня 1917-го. Рад
нарком, безумовно, очікував 
саме на таку відповідь: уже того 
самого дня до ставки росій
ського верховного головноко
мандувача прапорщика Ніко
лая Крилєнка виїхав Володи
мир Антонов-Овсієнко, що діс
тав завдання організовувати бо
ротьбу з Центральною Радою.

Без офіційного оголошення 
війни російські радянські вій
ська рушили на Україну. 13 
грудня вони захопили станцію 
Лозова, 18-го – Павлоград, 21-го 
– Синельникове. 25 грудня 1917-
го командувач Антонов-Овсієнко 
віддав наказ про загальний на
ступ на Київ, який узяли 26 січня 
1918 року. Доти з Росії в Україну 
прибули близько 20 тис. матро
сів, солдатів, червоногвардійців 
– загони Ховріна, Сівєрса, Єґо
рова, Железнякова, Бєрзіна, Прі
макова та ін. Просування черво
них українськими землями су
проводжувалося грабунками, 
розстрілами, пияцтвом і розпус
тою. Командувач більшовицьких 
частин на Лівобережжі Міхаіл 
Муравйов оцінював свої війська 
доволі критично: «Це така ар
мія, що може лише наступати. 
Тільки-но вона зупиниться, так і 
почне розкладатися, реквізу
вати, красти, вбивати».

Безперечні докази злочинів 
червоних містять матеріали 
слідчої справи Міхаіла Мурав
йова, а також десятки спогадів 
сучасників і публікації тогочас
ної преси. «Большевики ввій
шли до міста з боку Печерська й 
Липок – багатших кварталів 
[…], де мешкали звичайно ба
гатші військові й цивільні уря
довці, взагалі заможні люди, і 
справили тут баню, – писав у 
своїх спогадах член Централь
ної Ради й міністр закордонних 
справ за часів Гетьманату Дми
тро Дорошенко. – Вривались в 
помешкання, витягали звідти 
генералів, офіцерів і просто до
рослих мужчин і вбивали їх тут 
же, або вели до колишнього 

царського палацу і розстрілю
вали там або по дорозі».

ЗАсоБи ПІДКоРЕННя
Більшовики розглядали Укра
їну виключно як сировинний 
придаток, колонію, що своїм 
хлібом та багатими природ
ними ресурсами мала забез
печувати добробут метропо
лії. Ще на початку червня 
1917-го на загальних зборах 
київської організації більшо
виків один із їхніх лідерів Ге
оргій Пятаков наголошував: 
«Ми підтримуємо українців у 
їхніх протестах проти всяких 
циркулярних заборон уряду, 
як-то заборона українського 
військового з’їзду. Але взагалі 
українців підтримувати нам 
не випадає, бо пролетаріатові 
рух цей не вигідний. Росія без 
української цукрової промис
ловості не може існувати, те 
саме можна сказати про ву
гілля, хліб (чорноземна 
смуга)».

«Ради бога, використовуйте 
найбільш енергійних і револю
ційних для відправляння хліба, 
хліба, хліба!!! Інакше Пітер 
може сконати. Спеціальні по
їзди й загони. Зсипання і зби
рання. Проводжати поїзди. По
відомляти щодня. Ради бога!» 
– писав 15 січня 1918-го в листі 
до надзвичайного комісара 
РНК РСФРР в Україні Сєрґо Ор
джонікідзе та командувача Пів
денного угруповання більшо
вицьких військ Володимира 
Антонова-Овсієнка партійний 
вождь Владімір Лєнін.

Перша російсько-радянська 
окупація України була нетри
валою, тоді не дійшло до повної 
анексії її земель більшовиць
кою Росією. Та в ході наступних 
збройних кампаній комуніс
тична влада сповна продемон
струвала свій характер агре
сора. Політика воєнного кому
нізму/червоного терору супро
воджувалася масовим пограбу
ванням населення, засланнями 
до таборів, «інститутом відпо
відачів» та круговою порукою 
селянства, спаленням цілих сіл 
за невиконання норм хлібоза
готівель чи опір владі, терорис
тичними методами управління 
на зайнятих землях. Уперше 
населення багатої на чорно
земи України змушене було за 
мирного часу пережити голод у 
1921–1922 роках. 

На виборах до Все-
російських установ-
чих зборів (листо-

пад 1917 року) в 
Україні більшови-

ків підтримали 
тільки 

10%
 виборців – у 2,5 

раза менше, ніж за-
галом по Росії, тоді 

як соціалістичні 
партії, що входили 

до Центральної 
Ради, набрали 

77%  
голосів
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Так звана незалежність 
так званих республік
Як більшовики гралися в українську «самостійність» у період 
боротьби за владу рад

В
ід початку революції 
1917-го й до Жовтневого 
перевороту більшовицька 
партія, як на диво, найло

яльніше з-поміж загальноро
сійських політичних сил стави
лася до національних вимог 
українців. Червоні керманичі, 
підтвердивши на VII (квітне
вій) партійній конференції 1917 
року право націй на самовизна
чення (що страшенно не подо
балося київським більшовикам 
на чолі з Георгієм Пятаковим!), 
здавалося б, у національному 
питанні пішли навіть далі за 
Українську Центральну Раду, 
яка тоді обмежувалася про
ханнями/вимогами автономії, 
звертаючись із ними до Пе
трограда.

«ШКІДЛиВА ФІКЦІя» 
Поки Тимчасовий уряд зали
шався головним ворогом біль
шовиків, до Центральної Ради 
ставлення було прихильне. Та 
після Жовтневого перевороту, 
коли виявилося, що УЦР не ви
знає законності приходу партії 
Лєніна до влади й чинить пере
шкоди в опануванні нею Укра
їни, вона перетворилася на го
ловного ворога «експлуатова
ного народу». Спершу більшо
вицьке керівництво спробувало 
опанувати її, так би мовити, зсе
редини. Для цього в Києві  
4 грудня 1917 року було скликано 
І Всеукраїнський з’їзд рад, на 
якому більшовики планували 
переобрати склад Центральної 
Ради. Але нічого з цього не ви

йшло. Більшість здобули її при
хильники.

Після невдачі на Всеукраїн
ському з’їзді рад у Києві пере
важна частина його пробільшо
вицьких делегатів переїхала до 
Харкова і приєдналася до облас
ного з’їзду рад Донецько-
Криворізького басейну, який там 
саме зібрався. Об’єднаний з’їзд 
відбувся 24–25 (11–12) грудня 
1917 року і був проголошений 
«справжнім» І Всеукраїнським 
з’їздом рад. Те, що в його роботі 
взяли участь представники 
лише 82 рад з існуючих близько 
240, причому більшість із них 
(46) – із Донецько-Криворізького 
басейну, не бентежило нової 
влади: вона вважала себе закон
ною. На цій зустрічі було оголо
шено про створення радянської 
УНР як «федеративної частини 
Російської Республіки». Саме ця 
подія і стала точкою відліку, 
після якої можна говорити про 
статус радянської України та її 
відносини з Росією.

30 (17) грудня було сформо
вано уряд – Народний секрета
ріат, до безпосередньої компе
тенції якого і входили ці відно
сини. 

Розпочинаючи війну проти 
УЦР, російські більшовики, а 
заодно й радянський уряд 
України (це не раз було відзна
чено в його деклараціях) пре
тендували на ті самі території, 
що й Центральна Рада. Власне, 
збройне опанування більшови
ками цих теренів і було метою 
створення радянської УНР, ско
пійована з українського ана
лога назва якої мала узаконити 
ії в очах населення. Після неви
значеності, пов’язаної з утво
ренням Донецько-Криворізької 
Республіки, у березні 1918-го 
більшовицьке керівництво оста
точно визнало: «Донецький ба
сейн розглядається як частина 
України».

Автор: 
Геннадій 
Єфіменко
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Євгенія 
Бош – нефо-
рмальний 
керівник 
першого 
українського 
радянського 
уряду – 
Народного 
секретаріату 
(1917–1918)

БЕЗ ІЛюЗІй
Реальне ставлення Кремля до України в січні – травні 
1919-го доволі промовисто охарактеризував Володимир 
Затонський у листі до ЦК РКП(б) від 1 грудня того ж таки 
року: «Згадайте той час, коли одночасно всі комісарі-
ати, якими керували здебільшого члени ЦК, надсилали 
накази й розпорядження на Україну, що під корінь вини-
щували ту політику, яку проводив у дівочій чистоті сам 
лише Чічєрін, коли водночас Невський приєднував до 
себе без нашого відома телеграмою по лінії українські 
залізниці до Воронезького, Курського та інших округів, 
тов. Троцький давав накази по на той час іще самостій-
ній українській армії і навіть Анатолій Васильович (Луна-
чарський, нарком освіти РСФРР. – Ред.), чи принаймні 
його комісаріат, надсилав своїх ревізорів-комісарів без-
посередньо до Кобеляк. Ми, зрозуміло, притлумлювали 
свої амбіції, хоча не так уже й зручно працювати, коли 
установи дістають одночасно накази з Москви та з Ки-
єва».

Легітимація радянської УНР у 
українському суспільстві вима
гала від більшовиків відповідних 
національних гасел та наявності 
такого керівництва, яке бодай 
частина українців могла визнати 
«своїм». Однак результати вті
лення таких настанов виявилися 
для Кремля доволі невтішними: 
«гру в незалежність» (сталін
ський вислів початку квітня 1918 
року) частина керманичів радян
ської УНР почала сприймати за 
реальність. Такі настрої лише по
силилися після проголошення 19 
березня 1918-го в Катеринославі 
ІІ Всеукраїнським з’їздом рад не
залежності радянської України. 
Згодом саме народні секретарі 
першої каденції більшовицької 
влади, «корінні» більшовики Ва
силь Шахрай, Георгій Лапчин
ський та Микола Скрипник най
послідовніше й найзатятіше від
стоювали державний статус 
України, за що перших двох було 
виключено з лав партії.

Кремль остерігався офіційно 
визнавати самостійність радян
ської України. Невдовзі перший 
український більшовицький 
уряд був трансформований, а на 
І з’їзді КП(б)У в липні 1918 року 
визнаний «фікцією шкідливою» 
і остаточно розпущений. Резо
люції цього з’їзду свідчили, що 
більшовицьку гру в українську 
державність та «право націй на 
самовизначення» остаточно 
припинено. Підтвердженням, 
що саме так їх сприймали, є 
слова обраного на з’їзді секре
таря ЦК КП(б)У Георгія Пята
кова: «Якщо на квітневій конфе
ренції наш погляд не переміг, то 
віднині офіційний погляд безбо
лісно здається до архіву».

ВиМУШЕНА ФоРМА
Здавалося б, питання про україн
ську радянську державність було 
остаточно вирішене. Однак ситу
ація в Україні, де восени 1918-го 
піднялося масштабне антигеть
манське повстання під проводом 
Директорії УНР, сплутала біль
шовикам усі карти. Щоб укотре 
перейняти ініціативу від україн
ських політсил, у Кремлі визнали 
за необхідне повернути націо
нальну форму більшовицько-
радянської державності. Лєнін 
доволі чітко аргументував цю по
требу: «Із просуванням наших 
військ на захід і на Україну ство
рюються обласні тимчасові ра
дянські уряди, покликані зміц

нити ради на місцях. Ця обста
вина має той добрий бік, що по
збавляє змоги шовіністів Укра
їни, Литви, Латвії, Естляндії роз
глядати рух наших частин як оку
пацію і створює сприятливу ат
мосферу для дальшого просу
вання наших військ. Без цієї об
ставини наші війська були б по
ставлені в окупованих областях у 
нестерпне становище і насе
лення не зустрічало б їх як ви
зволителів».

Деякі українські політичні 
сили та частина населення 
сприйняли цю вимушену так
тику й, зокрема, створення в 
листопаді 1918 року Тимчасового 
робітничо-селянського уряду 
України як органічне продо
вження та реальне втілення в 
життя національних гасел біль
шовиків зразка 1917-го – початку 
1918-го. Заклик «Вся влада ра
дам!» тут і надалі багато хто ро
зумів як «Вся влада місцевим ра
дам!». Усе це, разом зі щедрими 
земельними обіцянками, пев
ного моменту спричинило масо
вий перехід селянських повстан
ських загонів на бік Червоної ар
мії і сприяло швидкому зброй
ному опануванню більшови
ками території.

У ЦК РКП(б) на проблему 
дивились інакше. Наприкінці 
січня 1919 року, відразу по при
їзді на місце, новоспечений 
очільник українського уряду 
Християн Раковський так оха
рактеризував завдання підле
глого йому органу: «Тимчасо
вий робітничо-селянський уряд 
України створений за постано
вою ЦК РКП, є його органом і 
здійснює всі розпорядження та 
накази ЦК РКП безумовно». 
Кремль, що його, за образним ви
словом голови Всеросійського 
ЦВК Якова Свєрдлова, «часом 
жах охоплює від тієї хвилі само
стійності, яка котиться з Укра
їни», знову не наважився на ухва
лення офіційного акта з формаль
ним визнанням незалежності ра
дянської республіки. Тоді як сто
совно Естонії, Латвії, Литви й на
віть Білорусі такі акти були на той 
час затверджені.

Для керівництва українською 
економікою з Москви до УСРР 
було відряджено спеціальну ко
місію, яка, залишаючись у без
посередньому підпорядкуванні 
Кремлеві, ухвалювала всі необ
хідні для російських більшови
ків «економічні» рішення уряду 

республіки. Результат її роботи в 
лютому – першій декаді березня 
1919 року наочно демонструє ре
альний статус УСРР і характер 
більшовицького панування в 
Україні: за даними Комісаріату 
шляхів сполучення, за лютий до 
Росії було відправлено таку кіль
кість вагонів: із вугіллям – 828, 
гірничозаводською продукцією 
– 145, хлібом – 171, цукром – 350, 

військовим обладнанням – 1734, 
інших – 1106, загалом за лютий 
– 4334 вагони. А лише за 12 днів 
березня: з вугіллям – 1049, гір
ничозаводською продукцією – 
201, хлібом – 192, цукром – 129, 
військовим обладнанням – 555, 
загалом за 12 днів березня –  
3233 вагони.

Що ж до зворотного руху това
рів, то єдиною була така характе
ристика: «В обмін від РСФРР у ви
гляді товару нічого не отримано». 
Коли ж українські економічні ор
гани зробили спробу домовитися 
про товарообмін із радянською Бі
лоруссю, то дістали з Кремля су
вору догану: мовляв, товарним 
фондом мають право розпоря
джатися лише економічні органи 
РСФРР. Підкреслимо, що все це 
відбувалось у період, коли УСРР 
позиціонувала себе назовні як не
залежна держава.

Укладений 1 червня 1919 
року так званий військово-
політичний союз став лише 

ЛЕГІТиМАЦІя РАДяНсьКої 
ВЛАДи В УКРАїНсьКоМУ 
сУсПІЛьсТВІ  
ВиМАГАЛА ВІД БІЛьШоВиКІВ 
ВІДПоВІДНиХ 
НАЦІоНАЛьНиХ ГАсЕЛ

№ 46 (263) 16 – 22.11.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|41

раДянська УкраЇна|ТЕмА НомЕРА



спробою узаконити фактичні 
відносини Кремля з Україною. 
Але до втечі більшовиків із Ки
єва вагомого впливу на ситуа
цію «союзне» рішення не мало, 
і це пізніше відверто визнав 
сам голова уряду УСРР Хрис
тиян Раковський.

Не менш проблемною була 
внутрішня національна полі
тика в УСРР. Компартійні кер
маничі та комуністи на місцях, 
за визнанням Затонського, «в 
період 1919 року все українське 
ототожнювали з петлюрів
ським» і навіть мову українську 
називали буржуазною. Розча
рування мас у комуністах було 
наскільки всеохопним, що 
втриматися в Україні тоді вони 
не мали шансів.

УКРАїНА яК РосІйсьКА 
АВТоНоМІя
Після відступу Кремль був зму
шений у своїй пропагандист
ській роботі вкотре поверну
тися до самостійницьких гасел 
зразка 1917 – початку 1918 року 
і, нарешті, публічно визнав 
право української мови на існу
вання («небуржуазність») та її 
рівноправність із російською. 
Але у відносинах з УСРР, попри 
не раз деклароване «право на 
незалежність», централізм 
лише посилився. До того ж – 
що важливо – Кремль і цього 

разу не ухвалював офіційного 
акта про визнання суверенітету 
радянської України. У резолю
ції VII Всеросійського з’їзду рад 
(грудень 1919-го) було зазна
чено: «…у нинішній час відно
сини між Українською Соціа
лістичною Радянською Респуб-
лікою і РСФРР визначаються 
федеративним зв’язком».

Кремль тривалий час сумні
вався в потребі відновлення 
ліквідованих під час відступу з 
України у вересні – жовтні 1919 
року владних органів УСРР/
КП(б)У, але настрої членів 
КП(б)У й тверезий аналіз ситу
ації в Україні змусили його 
таки погодитися на це. Згодом 
під тиском міжнародної ситуа
ції в березні 1920-го було навіть 
«відновлено» Наркомат закор
донних справ, увесь склад 
якого обмежувався самим-
самісіньким Християном Ра
ковським. Це давало деякі фор
мальні підстави говорити про 
незалежність УСРР, але вну
трішній вимір статусу радян
ської України був геть іншим. Її 
керівництво не мало жодних 
повноважень у царинах еконо
міки й транспорту. Скажімо, 
націоналізовані тут підприєм
ства безпосередньо передавали 
в підпорядкування економіч
ним органам РСФРР. Що ж до 
транспортної галузі, то Раков

ський згодом визнавав: «Ми 
були в такому становищі, що 
для формування маршрутних 
потягів мусили чекати на до
звіл із центру».

У резолюції IV Всеукраїн
ського з’їзду рад (16–20 травня 
1920-го) взагалі йшлося про те, 
що УСРР «є членом Всеросій
ської Соціалістичної Федера
тивної Республіки». Тракту
вання такого рішення з боку 
компартійних керманичів було 
однозначне. Як зауважував у 
листі до Лєніна нарком закор
донних справ Ґєорґій Чічєрін, 
«IV з’їзд Українських рад ви
словився за входження України 
до РСФРР». Рішення цього зі
брання лише утвердило її трак
тування Кремлем як автономії 
у складі Росії. Таке бачення 
значною мірою зумовило у 1920 
році збільшення території УСРР 
за рахунок Донської області.

Цікава деталь: коли перед 
Кремлем постало як нагальне 
питання про статус Башкирії, 
то політбюро ЦК РКП(б) 14 
квітня 1920 року ухвалило рі
шення зробити це «на основі 
практики, що склалася на 
Україні». Справами автономій 
опікувався Наркомат націо
нальностей РСФРР. За декретом 
про реорганізацію цього відом
ства від 19 травня 1920 року в 
його складі планували ство

рити 19 відділів, серед яких, по
ряд із башкирським, татар
ським, єврейським, вотським 
(удмуртським. – Ред.), марій
ським, калмицьким та ін. був і 
український. І хоча українці не 
погоджувалися на «урівняння» 
їх з іншими автономними утво
реннями Росії, певний час під 
тиском центру вони були зму
шені готувати «злиття» з 
РСФРР. Спеціальна комісія на
віть підготувала проект зміни 
Конституції УСРР, у якому 
йшлося про входження «до 
складу Російської Соціалістич
ної Федеративної Радянської 
Республіки».

У 1919–1920 РоКАХ 
УКРАїНсьКЕ РАДяНсьКЕ 
КЕРІВНиЦТВо НЕ МАЛо 
жоДНиХ ПоВНоВАжЕНь  
У ЦАРиНАХ ЕКоНоМІКи  
й ТРАНсПоРТУ
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«НАДРосІйсьКА» ФоРМА
Та реалізувати ці наміри Кремлю 
не вдалося. До спротиву україн
ської сторони, що був спричине
ний насамперед економічними 
інтересами Харкова, додалися та
кож зовнішньополітичні обста
вини. Головною перешкодою на 
шляху до поглинання України 
знову стала Українська Народна 
Республіка. За наслідками радян-
сько-польської війни 1920 року 
Кремль у переговорах із Варша
вою був вимушений демонстру
вати на противагу петлюрів
ському уряду УНР незалежність 
радянської України. 

Кремль погодився на такий 
крок, бо там вважали, що «за ін
шою формулою публічного права 
можуть ховатися ті самі фактичні 
відносини». 28 грудня 1920 року, 
після майже місячного опрацю
вання, Раковський з українського 
боку та Лєнін і Чічєрін із росій
ського підписали «Союзний 
робітничо-селянський договір 
між РСФРР та УСРР». Із його по
переднього варіанту було викрес
лено слово «федеративний». Саме 
в цьому документі РСФРР уперше 
на офіційному рівні визнала неза
лежність радянської України.

Повноваження українських 
органів влади порівняно з 1920 
роком справді збільшилися. Од
нак аналіз відносин між керів
ними структурами УСРР та 
РСФРР аж до юридичного 
оформлення СРСР (6 липня 
1923-го) свідчить про карди
нальну різницю підходів до 
трактування цього договору. 
Українська сторона виходила з 
того, що відносини з Росією слід 
будувати, як це зазначали в ре
золюції V Всеукраїнського з’їзду 
рад, «на передбаченій догово
ром підставі повної рівності по
між обома Республіками». На
томість для Кремля саме наявна 
РСФРР, як зазначав у березні 
1921 року Сталін, і була «живим 
утіленням» майбутньої соціа
лістичної федерації. Навіть Вла
дімір Лєнін, переглядаючи тези 
Затонського з національного 
питання, своє ставлення до про
позиції «відмовитися від тер
міна «Російська» в назві Радян
ської Федерації» висловив про
мовистим «ха-ха!».

Упродовж 1921–1923 років 
виникало чимало конфліктних 
ситуацій поміж УСРР та РСФРР, 
що були наслідком різного ба
чення статусу першої з них. Ча

сом здавалося, що українська 
сторона ближча до реалізації 
своїх прагнень. Так, 11 травня 
1922 року, після низки конфлік
тів було створено комісію зі 
з’ясування відносин між нарко
матами двох республік, головою 
якої призначили представника 
України Михайла Фрунзе, а се
кретарем – Миколу Скрипника. 
Під час її створення в Кремлі за
певняли, що «жодної зміни у 
ставленні РСФРР до УСРР у ро
зумінні скасування чи змен
шення незалежності Україн
ської Республіки і взагалі в 
розумінні перегляду основних 
конституційних положень 
Української Республіки не ста
лося».

Рішення комісії, що працю
вала у травні – червні 1922 року, 
давали надію на розширення 
реальних повноважень УСРР. 
Але ці ухвали так і не були вті
лені в життя, бо наступного дня 
по їх затвердженні на політбюро 
ЦК РКП(б) Сталін створив іншу 
комісію, яку очолив сам і яка 
внесла відомий проект «автоно
мізації» радянських республік.

Однак спроби керівництва 
УСРР не виявилися зовсім мар
ними: нове державне утворення 
дістало таки «надросійську» 
форму й назву. Слушною є зау
вага Богдана Винара: «Втра
тивши свою «суверенність» со
вєтські українські чинники мо
гли користуватися порівняно 
більшою автономією у господар
ській площині, як це було за ча
сів перед створенням СССР». Ра
дянська Україна в перші роки іс
нування СРСР отримувала ви
щий відсоток коштів від загаль
носоюзного бюджету на свої по
треби, аніж це було в період «не
залежності», й мала ширшу ав
тономію в їх розподілі. Інакше 
кажучи, була більш «суверен
ною», ніж тоді. Звичайно ж, такі 
поступки були зроблені не через 
позицію цілком незахищеного 
перед центром керівництва 
УСРР, а внаслідок реального ана
лізу стану українського суспіль
ства та усвідомлення Кремлем 
згубності надцентралізації для 
самого існування більшовицької 
влади як такої. Однак на місцях 
частина українських комуністів 
вважала (і вона ретранслювала 
свої погляди в маси), що кому
нізм несумісний із національ
ною нерівноправністю. Запрова
дження 1923 року політики коре

нізації сприяло поширенню та
ких ідей, більшовицьку владу 
прийняла в основній своїй масі 
українська інтелігенція і насам
перед найчисленніша її частина 
– вчителі.

Із поширенням кремлів
ського контролю на українське 
суспільство повноваження рес
публіканських органів влади 
зазнавали систематичного урі
зання. Символічним актом, що 
засвідчував остаточну втрату 
республіканськими органами 
влади статусу суб’єкта відносин, 
можна назвати перетворення на 
початку 1932 року колись впли
вової Вищої ради народного гос
подарства (ВРНГ) УСРР на Нар
комат легкої промисловості. 

НЕЛЕГІТИМНА 
ДЕРЖАВА. 
Союзний 
договір про 
створення СРСР 
був ухвалений 
на І з’їзді рад 
30 грудня 1922 
року тільки 
в першому 
читанні, тоді 
як про друге 
забули

ТОВАРІЩІ. 
Голова РНК 
УСРР у 1919–
1923 роках 
Християн 
Раковський 
із Львом 
Троцьким
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сРсР як  
Російська 
імперія 

Ч
им була радянська Укра
їна? Найпростіше відпо
вісти запитанням на за
питання: чим був Радян

ський Союз? Звичайно, це бага
тонаціональна держава і, ясна 
річ, держава тоталітарна. Але 
Радянський Союз був чимось 
більшим, аніж просто репре
сивним багатонаціональним 
утворенням. То найсправжні
сінька імперія, до того ж імпе
рія російська. 

ЦЕНТР І ПЕРиФЕРІї
Імперії – це політичні системи, 
де центральні регіони домінують 
над національно-культурно від
мінними периферіями. Санкт-
Петербург і Москва становили 
ядро Російської імперії, а про
вінції, що величезною дугою 
простяглися від Фінляндії та 
України через Закавказзя і Тур
кестан аж до Далекого Сходу, 
були периферією. Європейська 
Росія загалом і територія на
вколо осі Москва – Ленінград 
зокрема – це осердя більшо
вицької імперії. До радянської ж 
периферії належали неросійські 
регіони Російської Радянської 
Федеративної Соціалістичної 
Республіки (РРФСР) і 14 «націо
нальних» радянських соціаліс
тичних республік, безпосеред
ньо керованих центром, а після 
Другої світової війни також на
родні демократії Центрально-
Східної Європи під непрямим 
управлінням. 

Центральна радянська еліта 
складалася з номенклатури, 
яка визначала внутрішню і зо
внішню політику Країни Рад. 
Вона не тільки зосереджува
лася в серці Росії, а й сама була 
переважно російською (тобто її 
становили росіяни або русифі
ковані інородці). Периферійні 
радянські еліти теж були пред

ставниками номенклатури, але 
вони реалізовували виключно 
політику центру. 

Найважливішою частиною 
будь-якої імперії є її структура. 
Відносини «центр – периферія» 
нагадують недороблене колесо зі 
ступицею і спицями, але без 

обода. Інакше кажучи, значних 
політико-економічних зв’язків 
поміж самими периферійними 
колоніями або між колоніями та 
іншими державами дуже мало 
(якщо вони взагалі є). В імперії 
політичні консультації, вій
ськова співпраця і заходи без
пеки між згаданими суб’єктами 
відбуваються лише (або пере
важно) з ініціативи і під керівни
цтвом центру. Аналогічно біль
шість грошових, товарних, ін

формаційних та кадрових пото
ків також надходять через нього. 
Ця структура найнаочніше про
являлася в імперії під безпосе
реднім керівництвом Комуніс
тичної партії у межах Радян
ського Союзу, в той час як на
родні демократії мали істотніші 
зв’язки на кордонах, по «ободу 
колеса». Транспортні мережі ім
перій (тобто ті фізичні канали, 
якими переміщуються ресурси) 
зазвичай повторюють цю струк
туру ступиці зі спицями. За Ро
манових залізнична система Ро
сії будувалася навколо центру в 
Санкт-Петербурзі та Москві. 
Точка відліку в радянській тран
спортній системі – Білокам’яна, 
тож навіть наприкінці 1980-х ро
ків перельоти між республіками 
найзручніше було здійснювати 
тільки через столицю СРСР. 

Оскільки всі ресурси з «наці
ональної» периферії спрямову
валися до російського центру, 
який згодом сам вирішував, куди 
їх перерозподілити, його насе
лення – росіяни – загалом мало 
більше вигоди від імперії, ніж 

УКРАїНсьКА РАДяНсьКА 
соЦІАЛІсТиЧНА РЕсПУБЛІКА 
БУЛА ТиПоВою 
ПЕРиФЕРІйНою КоЛоНІЄю 
РАДяНсьКої ІМПЕРІї
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В УМоВАХ сРсР УКРАїНсьКІ 
ЕКоНоМІЧНІ, КУЛьТУРНІ ТА 
ПоЛІТиЧНІ ІНТЕРЕси БУЛи В 
НАйКРАщоМУ РАЗІ 
ПІДПоРяДКоВАНІ ІНТЕРЕсАМ 
ЦЕНТРУ, А В НАйГІРШоМУ 
ВЗАГАЛІ НЕХТУВАЛися АБо 
ІГНоРУВАЛися

інші національності. Утім, як 
будь-яка імперія, Радянський 
Союз насамперед обслуговував 
економічні інте реси еліт – як 
центру, так і периферії. Росіяни 
також потерпали від партійної 
диктатури не менше, ніж англій
ський робітничий клас від Бри
танської імперії, про що писав 
ще Фрідріх Енґельс. Основні пе
реваги націй імперського центру 
(як-от росіян у СРСР) були куль
турними, мовними та ідеологіч
ними. Позаяк російська мова й 
культура домінували в Радян
ському Союзі, росіяни і русифі
ковані представники інших наці
ональностей могли вважати всю 
імперію «своєю», а себе – госпо
дарями «свого дому».

У КоЛоНІАЛьНоМУ 
сТАТУсІ
Українська Радянська Соціаліс
тична Республіка була типовою 
периферійною колонією радян
ської імперії. Як і решта респу
блік, вона мала право на симво
лічний суверенітет, котрий га
рантувала радянська Консти
туція, та дійсність була діаме
трально протилежною. Ком
партія України й органи управ
ління УРСР (Верховна рада, 
Рада міністрів тощо) не мали 
жодної суверенності в процесі 
ухвалення рішень, були цілком 
підлеглими Компартії і цен
тральному урядові в Москві та 
взаємодіяли з іншими республі
ками або зовнішнім світом лише 
за посередництва Білокам’яної. 
Держплан СРСР визначав еконо
мічний розвиток України, а 
структура міністерської сис
теми відображала його пріори
тети: найголовніші міністер
ства мали союзний або союзно-
республіканський статус, а най
менш важливі – республікан
ський. Повоєнний вступ УРСР 
до Організації Об’єднаних На
цій – чудова ілюстрація її коло
ніального статусу. Українське 
представництво в ООН місти
лося на поверсі, відведеному 
для представництва СРСР, а 
українська делегація діяла 
лише за вказівкою радянського 
керівництва. 

Оскільки всі повноваження 
були зосереджені в радянському 
російському центрі, українські 
економічні, культурні та полі
тичні інтереси в найкращому 
разі підпорядковувалися інтере
сам центру, а в найгіршому вза

галі нехтувалися або ігнорува
лися. Експлуатація надр Донбасу 
спричинила екологічну ката
строфу в регіоні. Політико-
економічні пріоритети Сталіна і 
його підозріливість до всього 
українського призвели до Голо
домору. Українську культуру 
було зведено до кітчевого со
цреалізму. Українську мову під
дано русифікації. А українську 
республіканську еліту тримали 
на короткому повідку. Як тільки 
українські комуністи пробували 
заявити про свою автономію 
(тут спадають на думку імена 
Миколи Хвильового, Олексан
дра Шумського, Миколи Скрип
ника і Петра Шелеста), їх неми
нуче чекала кара. Водночас 
вони могли робити кар’єру в ра
дянському російському центрі, 
але тільки якщо переймали ро
сійську мову та культуру.

ПАРТІйНий КАРТоЧНий 
ДІМ
Радянська імперія розсипалася 
з тих самих причин, що й інші. 
Надмірна централізація влади, 
характерна для всіх імперій, за 
своєю суттю глибоко неефек
тивна і призводить до трива
лого політичного та економіч
ного занепаду, що ослаблює ве
ликодержавний організм, руй
нує зв’язки між центром і пери
ферією та робить імперію ураз
ливою до тиску ззовні. Росій
ська, Німецька, Оттоманська й 
Австро-Угорська імперії розва
лилися під ударами Першої сві
тової війни. Російська радян
ська імперія впала під натис
ком перебудови Міхаіла Ґорба
чова. Останній генсек КПРС 
правильно зрозумів, що над
мірна централізація – це та 
хвороба, на яку страждав СРСР. 
Чого він так і не усвідомив, то 
це того, що децентралізація 
пришвидшить центробіжні 
тенденції і, якщо її не зупи
нити, зрештою спричинить ко
лапс Союзу. 

Радянська імперія змогла 
встояти в часи свого занепаду 
саме завдяки тоталітарній дер
жаві, яка забезпечувала 
складну систему кадрового на
бору та управління, що підтри
мувало її владу навіть у 1970–
1980-х роках, коли розпад ім
перії набув тривожних масш
табів. Тоталітарний режим 
міцно прив’язав периферію до 
центру, незважаючи на те що 

економіка за це платила непо
мірну ціну. І справді, напри
кінці правління Брєжнєва про
цес розпаду так пришвидшився, 
що авторитаризм більше не міг 
забезпечити власне відтворення 
і захист. Реформи Ґорбачова 
мали врятувати систему, але на
томість перебудова знищила ім
перію. Узявшись за Комуніс
тичну партію в часи глибокого 
застою і мобілізації національ
них партійних кадрів, вони пі
дірвали її верховенство в 
Центрально-Східній Європі та 
союзних республіках. У цьому 
останній генсек КПРС дуже на
гадує непередбачуваного Ми
киту Хрущова: обидва лідери 
намагалися впоратися з поро
дженими надмірною централі
зацією проблемами, але дося
гали лише дестабілізації сис
теми. Головна відмінність не в 
особі керівника, а в стані імпе
рії. Наприкінці 1950–1960-х ра
дянська імперія була сильною, 
могутньою і змогла витримати 
прожектерство Хрущова. До се
редини 1980-х вона якраз ви
йшла з епохи застою. За таких 
умов будь-які реформи мали 
стати фатальними. 

І лише в 1989–1991 роках, 
коли СРСР тріщав по всіх швах, 
національні комуністичні еліти 
взяли ініціативу у свої руки й за 
прикладом усіх колоніальних 
еліт встановили свою владу, об
моталися національними пра
порами й проголосили неза
лежність. Ставши незалежними 
державами, колишні колонії 
успадкували всі вади свого ко
лоніального становища: недіє

вий державний апарат, хвору 
економіку, знищену мову й 
культуру, жадібну «еліту». Не 
стала винятком і незалежна 
Україна. І донині вона потерпає 
від наслідків семи десятиліть 
комуністичного колоніального 
становища. 
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Російська партійна 
диктатура 
Як Лєнін і Сталін створили радянську імперію, що цементувалася 
тоталітарною основою

Б
ез російської окупації кому
нізм в українських умовах 
не мав шансів на прище
плення. Комуністичні пе

ретворення наразилися на запе
клий опір, з придушенням якого 
могла впоратися лише створена 
Лєніним могутня партійно-
державна диктатура. Проте, коли 
ця диктатура набула в Україні 
форми радянської республіки, 
вона не подолала відштовху
вальної реакції українського сус
пільства, насамперед селянства, 
яка була жорстоко винищена під 
час штучно організованого ста
лінським режимом Голодомору у 
1932–1933 роках.

БІЛьШоВиЦьКА МАТРиЦя
Компартійна диктатура протри
малася 72 роки і стала настільки 
звичною для більшості насе
лення, що ніхто не усвідомлював 
реальних механізмів її функціо
нування. Коли останній генсек 
разом із членами ЦК КПРС і де
путатами Верховної Ради СРСР 
здійснили конституційну ре
форму, що звільняла ради від 
опіки компартійних комітетів, 
диктатура раптово зникла. Та 
неочікувано для Міхаіла Ґорба
чова після відокремлення від 
рад партія пішла у небуття, як і 
вся радянська імперія, що була 
на ній зав’язана.

Більшовицька держава про
никала в суспільство трьома вер
тикалями влади – партійною, ра
дянською і чекістською. Остання 
підпорядковувалася формально 
радянській, а фактично – партій
ній вертикалі, матеріалізовано 
втілюючи диктатуру вождів. Вну
трішня партія (номенклатура) 
була провідником, а не носієм 
диктатури внаслідок дії принципу 
демократичного централізму. Що 
ж до самого терміна «диктатура», 
то Лєнін пояснював його так: «ні
чим не обмежена, жодними зако
нами, жодними правилами не 
зв’язана влада, що безпосередньо 
спирається на насильство». 

Автор: 
станіслав 

Кульчицький
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Гарвардський про-
фесор Ричард 

Пайпс так визначав 
сутність радянської 
влади: «Державна 
влада в країні фор-
мально належала 
ієрархічно органі-

зованим, демокра-
тично обраним ра-
дам. Фактично ж 
вони були фаса-

дом, за яким при-
ховувався справ-

жній суверен – ко-
муністична партія»

У ПРАГНЕННІ ВІДНоВиТи 
«ЄДиНУ І НЕПоДІЛьНУ» 
РосІю БІЛьШоВиЦьКІ 
ВожДІ НЕ ВІДРІЗНяЛися  
ВІД БІЛоГВАРДІйсьКиХ 
ГЕНЕРАЛІВ

Кожна вертикаль влади 
прошивала народну товщу 
власними організаціями, які 
Сталін назвав «передаваль
ними пасами»: партійний апа
рат – зовнішньою партією (ря
довими членами) та комсомо
лом з підпорядкованою йому 
організацією піонерів; радян
ський апарат – сотнями тисяч 
депутатів місцевих рад і ба
гатьма мільйонами членів 
профспілок і громадських орга
нізацій; чекістський апарат – 
навербованими примусом або 
матеріальним заохоченням по
заштатними «секретными со
трудниками» (сексотами).

Вертикалі більшовицької 
влади стали кістяком суспіль
ства. Горизонтальних, тобто 
незалежних від влади зв’язків 
між людьми, на підставі яких 
формується громадянське сус
пільство, в СРСР не існувало аж 
до появи «неформальних орга
нізацій» в часи перебудови. Ді
яли виключно сімейні осе
редки, які перебували під 
пильним наглядом партійних 
організацій, і просочені сексо
тами релігійні громади. Верти
калізація зв’язків між людьми 
ставила не лише суспільство, а 
й державу в повну залежність 
від партійних вождів. 

Якби ця залежність була ви
ключно політичною, вона не 
відчувалася б так гостро, бо зви
чайна людина здебільшого 
живе поза політикою. Проте на
слідком комуністичних пере
творень стала докорінна транс
формація відносин власності, 
хоч і не така, на яку сподівалися 
основоположники марксизму. 
Вони вважали, що приватна 
власність буле загальнонарод
ною, коли засоби виробництва 
націоналізувати (усу спільнити). 
Однак нація/суспільство – це 
безструктурна спільнота. Кому
ністичні перетворення знищу
вали конкретних власників, але 
не започаткували загальнона
родної власності. Вилучені 
об’єкти переходили у володіння 
структури, яка здійснювала ви
лучення, тобто до партії більшо
виків.

Економічна диктатура, як і 
політична, зосереджувалась за
вдяки принципу демократич
ного централізму на вершині 
владної піраміди: формально – в 
ЦК державної партії, а насправді 
– в політбюро ЦК. 

На відміну від знаних в істо
рії форм державності радянська 
не височіла над суспільством, а 
занурювалася в нього своїм кіс
тяком, побудованим як «переда
вальні паси». Завдяки системі 
взаємопоєднаних важелів влади 
вождь на вістрі вертикалей, що 
сходилися в одній точці, міг по
махом руки викликати суспільні 
рухи – від стаханівського до 
руху, спрямованого на ізоляцію 
або винищення «ворогів на
роду». Лєнін розпочав, а Сталін 
завершив створення парадок
сальної форми народної влади, 
яка робила громадян безправ
ними і недієздатними.

ДиКТАТУРА ЗА 
«НАЦІоНАЛьНиМ» 
ФАсАДоМ
Побудована на узагальненні ві
домих фактів, ця характерис
тика радянської державності дає 
змогу зрозуміти характер влади, 
встановленої в національних 
окраїнах колишньої Російської 
імперії. Поява «національної» 
радянської державності обумов
лена тим, що під час завоювання 
влади більшовики перетекли в 
Ради робітничих і солдатських 
депутатів, тобто почали існувати 
роздільно: як партія і ради. 

У прагненні реставрувати 
«єдину і неподільну» Росію 
більшовицькі вожді не відріз
нялися від білогвардійських ге
нералів. Однак у них були 
кращі шанси уникнути кон-
фронтації з визвольними ру
хами неросійських народів, ніж 
у білогвардійців, які відстою
вали курс на відновлення імпе
рії. Лєнінській партії вдалося 
подолати колізію, визначену 
Аленом Безансоном у збірці 
статей «Концепт імперії», що 
з’явилася в Парижі 1980 року. 
Видатний французький історик 
наголошував тоді, що Росія до 
Першої світової війни мала 
можливості вирішити свої 
соціально-економічні про
блеми, проте жодних шансів 
упоратися з національним пи
танням у країни не було. Це ви
пливало з того, що соціально-
економічні та національні про
блеми були різновекторними. 
Ліберальна і модернізаційна 
політика імперського уряду мо
гла б закріпити за Росією статус 
великої держави, який вона 
мала в попередні цивілізаційні 
епохи. Та її неминучим наслід

ком ставало відродження при
гноблених націй, яке підірвало 
б імперію зсередини.

Симбіоз компартійної дикта
тури з управлінською владою ра
дянських органів давав можли
вість вибудувати державу у до
вільних формах. Видимі кон
струкції не відігравали важливої 
ролі, позаяк за ними ховалася не 
відображена в Конституції дикта
тура вождів. Така особливість да
вала змогу вибудовувати «націо
нальну» радянську державність, 
не ставлячи під загрозу централі
зованого характеру Країни Рад.

До курсу в національній полі
тиці, який значно послаблював 
конфронтацію з визвольним ру
хом, більшовики дійшли не від
разу. Оптимальна модель радян
ської держави формувалася у вза
єминах Кремля з найбільшою на
ціональною республікою – Украї
ною. Створення «незалежної» ра
дянської України спочатку ґрун
тувалося виключно на тактичних 
міркуваннях, насамперед для 

того, щоб полегшити поглинання 
УНР. Після громадянської війни 
Лєнін мав намір перетворити 
Україну на автономну республіку 
Російської Федерації. Виявилося, 
однак, що національну держав
ність цінували навіть в україн
ських компартійно-радянських 
колах. Наприкінці 1920-го Росія й 
Україна уклали договір про воєн
ний і господарський союз як рів
ноправні незалежні держави.

У 1921–1922 роках колишня 
імперія існувала як країна без 
назви, що складалася з дев’яти 
формально незалежних держав 
– Росії, України, Білорусії, Дале
косхідної Республіки, Бухари, 
Хорезму, Грузії, Вірменії та Азер
байджану. Цей конгломерат 
з’єднувався з імперською столи
цею двома ланцюгами: голо
вним – через диктатуру керівної 
верхівки РКП(б) і додатковим – 
шляхом прямого підпорядку
вання кремлівському центру 
розміщених на периферії сило
вих та економічних структур.
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Суміщення країни з держа
вою могло бути втілене за раху
нок «поглинання» національних 
республік Російською Федера
цією. Автором проекту «автоно
мізації» традиційно в літературі 
вважають Сталіна, хоча таку по
зицію поділяло практично все 
центральне компартійне керів
ництво. Альтернативою залиша
лося роздільне існування націо
нальних республік. Інша альтер
натива, що народилася в голові 
Лєніна, до свого озвучення не 
була відомою нікому.

Вождь більшовеків запропо
нував зберегти декларативний 
суверенітет, яким володіли фор
мально незалежні національні 
республіки, тобто не підпоряд
ковувати їх РФ. Радянські дер
жави, що існували 1922 року, 
мали утворити «разом і нарівні» 
з Росією нову федерацію – Союз 
Радянських Республік. Кожна з 
них, не виключаючи і Росії, наді
лялася конституційним правом 
вільного виходу з федерації.

По партійній лінії радян
ські республіки не володіли су
веренітетом в часи своєї так 
званої незалежності і не здо
були його після об’єднання в 
Союз. Поява єдиної багатонаці
ональної держави стала б істо
ричною подією, якби не існу
вало РКП(б). Насправді ж 30 
грудня 1922 року відбулася 
протокольна подія, наперед 
розписана в регламенті орг
бюро ЦК РКП(б). Значення її 
полягало лише в тому, що в 
кожної союзної республіки збе
рігалася декларативна держав
ність. Отже, єдність Країни Рад 
гарантувалася по партійній, а 
не по радянській лінії. Декла
ративний суверенітет союзної 
республіки автоматично ставав 
реальним у випадку неможли
вості для центрального керів
ництва здійснювати диктатуру. 
Заглядаючи в майбутнє, можна 
стверджувати, що автономні 
республіки у складі союзних не 
мали шансів перетворитися на 
незалежні, але союзні респу
бліки могли здобути незалеж
ність у легітимний спосіб.

ІЄРАРХІя НАЦІй
В основу національної політики 
більшовиків покладався концепт 
титульної нації. Прагнучи пред
ставити себе прибічниками най
більш радикального вирішення 
національного питання, вожді 

оголосили титульними націями 
всі народи, які становили біль
шість населення у відповідній 
адміністративно-територіальній 
одиниці. Внаслідок цього сфор
мувалася ієрар хія націй та етно
сів, в основу якої був покладений 
політико-адміністративний по
діл. На чолі ієрархії опинилися 
росіяни, визнані титульною на
цією загальносоюзного масш
табу. Титульні нації (етноси) дру
гого порядку утворювали союзні 
республіки, третього – автономні 
республіки, четвертого – націо
нальні округи, п’ятого – націо
нальні райони. Представників 
титульних націй, які мешкали за 
межами своїх адміністративно-
територіальних одиниць, або гро
мадян тих національностей, які 
не мали по діб них одиниць у 
СРСР, вважали національними 
меншинами.

Наявність ієрархії титульних 
націй обумовила державну фік
сацію національної належності 
громадян. Мова йде про п’яту 
графу радянських анкет і відпо
відну їй четверту графу внутріш
ніх паспортів, запроваджених в 
СРСР з 1933 року. Після оголо
шення перемоги соціалізму й 
схвалення 1936 року «Конститу
ції соціалізму, що переміг», по
чали набирати силу масові ре
пресії за національною ознакою. 
У квітні 1938-го циркуляром 
НКВД СРСР був введений поря
док встановлення національ
ності людини, що одержувала 
ідентифікаційні документи, у 
випадку різного походження 
батьків.

Велика кількість титульних 
націй не підривала привілейова
ного становища росіян, які не 
вважали себе національною 
меншиною в будь-якому регіоні 
СРСР. Вожді турбувалися пере
дусім про їхні національні інтер
еси. Це засвідчили безуспішні 
спроби українського уряду збіль
шити територію своєї респу
бліки за рахунок прилеглих зе
мель РФ з переважаючим укра
їнським населенням. Водночас 
Російській Федерації не дозво
ляли розбудувати в Москві або 
Ленінграді компартійно-
радянський центр, подібний до 
тих, які мали інші союзні респу
бліки. Якщо хтось скаже, що за
гальносоюзний центр якраз і був 
російським, йому треба нага
дати, хто став ініціатором роз
паду СРСР.

УКоРІНЕННя РЕжиМУ
Концепт титульної нації вима
гав проведення кампанії корені
зації, що передбачала надання 
останній можливості розвива
тися в межах її власної 
адміністративно-територіальної 
одиниці. Слід визнати, що ця 
кампанія сприяла розвиткові 
культури титульних націй, хоча 
держава насамперед робила 
ставки на укорінення своєї 
влади, чого зрештою і було до
сягнуто. Радянська влада, яка за 
1917–1919 роки встановлюва
лася в Україні тричі, в очах час
тини населення втратила свій 
окупаційний характер саме 
тому, що їй вдалося знайти 
спільну мову з місцевими полі
тичними силами ще до оголо
шення офіційного курсу на 
українізацію (тобто з 1923 року).

Коренізація мала певні 
рамки, що найбільш перекон
ливо засвідчив її український 
аналог. Постанова ЦК ВКП(б) 
«Про хлібозаготівлі на Україні, 
Північному Кавказі та у Західній 
області» від 14 грудня 1932 року, 
яка поклала край українізації 
Північного Кавказу, ввела в полі
тичний обіг дві назви: більшо
вицька і петлюрівська україніза
ції. Більшовицька украї нізація 
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укорінювала режим, а петлюрів
ська була її небажаним побічним 
наслідком, який сприяв націо
нальному відродженню, тобто 
діяв всупереч намірам режиму 
повернути націю до стану ет
носу. Сталін вкрай роздратовано 
сприйняв українізацію мало не 
половини районів Північного 
Кавказу і прагнення українців 
Кубані здобути права титульної 
нації возз’єднанням з УСРР. У 
Кремлі особливо побоювалися 
посилення сепаратистських тен
денцій в Україні – республіці з 
потужними традиціями ви
звольної боротьби і великим 
економічним та людським по
тенціалом, котра до всього ще й 
межувала з Європою. 

Радянська влада наголошу
вала на своєму інтернаціоналіз
мові, але завжди відрізняла гро
мадян за ознакою етнічності. 
Остання ставала вагомою не 
сама по собі, а лише в поєднанні 
з належністю до титульної нації. 
Переслідувані в Україні за «бур
жуазний націоналізм» українці 
часто рятувалися в Росії, де втра
чали свій політичний статус, 
тобто переставали бути пред

ставниками титульної нації. Не
розуміння цих нюансів призвело 
до багаторічної дискусії про при
роду українського Голодомору. 
Одні вчені, а вслід за ними полі
тики і журналісти твердили, що 
Сталін обрав своєю жертвою ет
нічних українців, а інші заяв
ляли, що жертвами вождя були 
селяни, і кожна зі сторін знахо
дила на підтвердження своєї 
версії достатню кількість аргу
ментів. Насправді ж Голодомор 
був спрямований проти титуль
ної нації в Україні і другої Укра
їни на Північному Кавказі, яка 
бажала возз’єднатися з УСРР. 
Зрозуміло, що під сталінський 
удар потрапили представники 
всіх інших народів на цих тери
торіях. У той же час етнічних 
українців у Москві чи Ленінграді 
ніхто не чіпав.

Як можна оцінити україн
ську радянську державність, 
зважаючи на все сказане вище? 
Мабуть, не варто обмежуватися 
поняттями «псевдодержав
ність» або «квазідержавність». 
За такою, так би мовити, дер
жавністю, як здавалося творцям 
Радянського Союзу, стояли 

лише пустопорожні декларації. 
Насправді ж національна ра
дянська державність стала бом
бою з відкладеною дією, яка в 
слушний час розірвала віднов
лену більшовиками імперію. 
Видатний український мисли
тель Іван Лисяк-Рудницький 
мав рацію, коли 1966 року пи
сав: радянські республіки, хоч 
повністю підпорядковані Мо

скві, загалом становлять окремі 
національні держави; за менш 
чи більш фіктивними конститу
ційними лаштунками криються 
живі нації з власними традиці
ями, культурними індивідуаль
ностями та політичними спря
муваннями, які приглушені, але 
не зникли. 

ВиДиМІ ДЕРжАВНІ 
КоНсТРУКЦІї НЕ ВІДІГРАВАЛи 
ВАГоМої РоЛІ, ПоЗАяК ЗА 
НиМи ХоВАЛАся НЕ 
ВІДоБРАжЕНА В КоНсТиТУЦІї 
ДиКТАТУРА ВожДІВ

17–23 листопада
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
17 листопада, 12:00 – дитячі читання. Розповіді про пригоди короля Мацюся та про 
Старого Доктора. Читає Тарас Малкович. У межах Днів Януша Корчака. 
Спільно з Польським Інститутом у Києві.
19 листопада, 18:00 – презентація книжки «Українські обличчя кіно і театру» (спільно з 
журналом «Кіно-Театр»).
20 листопада, 18:00 – «Корчак в Україні»: презентація перекладів книжок Януша 
Корчака і про Януша Корчака. В межах Днів Януша Корчака. Спільно з Польським 
Інститутом у Києві, видавництвами «Дух і літера», «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».
21 листопада, 18:00 – презентація українського перекладу книжки Віктора Суворова 
«Кузькіна мать» (спільно з видавництвом «Зелений пес»).
22 листопада, 18:00 – презентація коміксу «Даогопак. Книга І: Анталійська гастроль». 
Спільно з Nebeskey.
23 листопада, 18:00 – Зустріч з британським філософом Джоном Лукасом. Тема 
зустрічі: «Як запровадити верховенство права у країні зі слабкою демократичною 
традицією».

|| Київ (вул. Спаська, 5):
22 листопада, 18:00 – зустріч зі словацьким фольклористом та українознавцем 
Миколою Мушинкою (спільно з видавництвом «Богдан»)

|| Львів (просп. Свободи, 7):
20 листопада 18:00 – зустріч із волонтерами AIESEC – учасниками стажувань у Серб�, 
Інд�, Тунісі.
21 листопада 18:00 – презентація «Книги листів» Бруно Шульца за участю перекладача 
Андрія Павлишина, «шульцознавця» Тараса Возняка (спільно з видавництвом «Дух і 
літера»).
22 листопада 18:00 – презентація поетичної книжки Олеся Дяка «Політ водоспаду» 
(спільно з видавництвом «Коло»).

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
22 листопада, 18:00, 4-й поверх – презентація книжки Галини Вдовиченко «Купальни-
ця» (спільно з видавництвом «Клуб сімейного дозвілля»).
23 листопада, 19:00, 4-й поверх – літературно-джазовий вечір «On the road» («На 
дорозі»).

|| Харків (вул. Сумська, 3):
17 листопада, 17:00 – презентація книжки Павла Коробчука «Море для шульги» 
(спільно з видавництвом «Твердиня»).
20 листопада, 19:00 – дискусія на тему «Стереотипи». Модератор – Юлія Свистун. 
Робоча мова – англійська.
22 листопада, 18:00 – презентація книжки Оксани Нестеренко «Інформація в Україні: 
право на доступ» (спільно з видавництвом «Акта»).

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
19 листопада, 18:00 – презентація книжки Надійки Гербіш «Теплі істор� до кави» 
(спільно з видавництвом «Брайт Стар Паблішинг»).
23 листопада, 18:00 – презентація книжки Валентина Терлецького «Хмарочос» (спільно 
з видавництвом «Нора-Друк»).

|| Тернопіль (вул. Валова, 7-9):
15 листопада, 17:00 – виставка світлин учасників вишколу «ФОТОКЛАЦ 2.0».
22 листопада, 18:00 – зустріч з письменницею Дарою Корній (Мирославою 
Замойською). Спільно з видавництвом «Клуб сімейного дозвілля».

Із повним переліком заходів та його можливими змінами ви можете 
ознайомитися в Книгарні «Є» у вашому місті та на сайті book-ye.com.ua 
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Продукт РУІна
Як більшовики сформували в Україні інтелектуальну обслугу 
тоталітарного режиму

Р
адянська українська ін
телігенція (РУІна, вона ж 
реєстрова) і просто укра
їнська інтелігенція різ

няться не менш суттєво, ніж 
поняття «колгоспник» і «селя
нин». Українська інтелігенція 
як особлива суспільна верства 
в Україні починає формуватися 
з ХV–XVI століть, а РУІна – 
явище, що цілком належить 
ХХ століттю, зокрема періоду 
комуністичного режиму (від 
1918 до 1991 року), але й сьо
годні вона існує у прихованих 
формах і поки що помітних 
ознак щодо свого зникнення з 
історичного кону не демон
струє.

ЗАсІБ ПІДКоРЕННя
РУІна виникла тому, що була 
вкрай необхідна більшовицькій 
владі, яка прагнула ефективно 
контролювати Україну. Бутафор
ська псевдоукраїнська ерзац-
державність у вигляді УРСР (спо
чатку вона називалася УСРР) була 
певним компромісом між більшо
виками та широкими україн
ськими масами. Жоден насиль
ницьким шляхом нав’язаний, тим 
більше експортований режим не 
може існувати без якогось опертя 
на місцевих мешканців, тобто без 
колаборації серед частини насе
лення. А з цим було не все гаразд 
від самого початку. Адже відсо
ток українців у лавах КП(б)У, що 
народилася влітку 1918 року в 
Москві, був вельми низьким. У 
складі її керівництва на той час 
етнічних українців налічувалися 
одиниці. Це була неукраїнська 
політична партія для України. 
Ось чому в період першої війни 
більшовицької Росії проти УНР 
Владімір Лєнін був змушений 
вдаватися до маскараду з пере
вдяганням, вимагаючи, щоб ко
мандувач російських червоних 
військ Володимир Антонов-
Овсієнко відкинув першу скла
дову свого прізвища, а вій
ськова формація, що прийшла 
з Росії, називала себе «Україн

ською Червоною армією». Не 
дарма політика українізації 
1920-х – початку 1930-х років 
згідно з московськими планами 
передбачала активніше залу
чення місцевих етнічно україн
ських кадрів до розбудови 
комуно-тоталітарного режиму і 
розширення етносоціальної бази 
імперського центру в Україні.

Звісно, більшовизм, який 
захопив владу в межах колиш
ньої Російської імперії, був не в 
змозі керувати цими просто
рами і забезпечувати якусь по
всякденну життєдіяльність без 
певної частки людей розумової 
праці. Оскільки серед його ак
тиву таких бракувало, спочатку 
червоний режим змушений 
терпіти попередню буржуазну 
інтелігенцію, що була носієм 
класово чужої ідеології. Не ви
падково Лєнін дуже не любив 
публічно виступати перед інте
лігенцією (то була страшенно 
незручна для нього публіка), 
але охоче виголошував про
мови перед робітниками, сол
датами і селянами, не обтяже
ними не те що університет
ською, а навіть неповною по
чатковою освітою. 

КУЗНя КАДРІВ 
Однак дореволюційної інтелі
генції треба було позбутися за 
будь-яку ціну, спочатку органі
зувавши їй заміну. Для цього 
було проведено докорінні 
зміни в системі освіти та підго
товки кадрів. Найперше за
вдання – перекрити доступ 
представникам «експлуататор
ських класів» до навчальних 
закладів, щоб ідеологічно чужа 
інтелігенція не могла відтво
рюватися. Запроваджувалися 
численні соціальні обмеження 
для дітей підприємців, лікарів, 
професури, заможних селян, 
представників вільних профе
сій, урядовців дожовтневого пе
ріоду та ін. Водночас перед 
тими, кого нова влада вважала 
своїм, відчинялися двері навіть 

туди, де щасливці були не 
здатні вчитися через брак здіб-
ностей чи попередньої освіти. 
Тому освітні вимоги спрощува
лися і профанувалися, всіляко 
полегшувалися. 

Здобута таким чином квалі
фікація нерідко була суто фор
мальною. Досить сказати, що до 
радянської Академії Генштабу 
приймали в 1920-1930-х роках 
військових, які мали у своєму ак

Автор: 
Ігор Лосєв
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РАДяНсьКА УКРАїНсьКА 
ІНТЕЛІГЕНЦІя БУЛА 
ПЕРЕВАжНо ПРоДУКТоМ 
ІМПЕРсьКо-КоЛоНІАЛьНоГо 
ВиХоВАННя

тиві три-чотири класи церковно-
приходської школи. Вважалося 
великим успіхом, якщо такий 
«академік» по закінченні за
кладу був здатен скласти іспити 
за 10 класів середньої школи. 
Потім це далося взнаки під час 
Другої світової… Для порів
няння: щоб вступити до царської 
Академії Генштабу, треба було 
опанувати повний курс гімназії 
чи кадетського корпусу, провчи
тися два-три роки в юнкер
ському училищі, послужити 
стільки само на офіцерській по
саді у військах, скласти безліч іс
питів в умовах жорсткої конку
ренції і, лише перемігши в ній, 
нарешті приступити до занять.  

Та головним інструментом 
звільнення від впливу буржуаз
ної інтелігенції, безперечно, 
були репресії. В Україні цю 

функцію виконали терор 1920–
1930-х років проти «петлюрів
ської інтелігенції», потім терор 
1940–1950-х проти «ідеоло
гічно нестійкої інтелігенції» і 
репресії 1960-х – початку 1980-х 
років проти шістдесятників. 
Але це були лише сплески, ак
тивізація репресій, «нормаль
ний» плановий терор проти ін
телігенції в Україні мав постій
ний характер. Він також був за
собом формування потрібного 
ідеологічного продукту з визна
ченими імперським центром 
властивостями та особливос
тями. 

Щоб полегшити заміщення 
старої інтелігенції вихідцями з 
робітничо-селянських мас, 
утворювалися спеціальні гі
бридні заклади освіти, що 
мали своїм обов’язком не 
тільки дати вищу чи середню 
спеціальну освіту, а й знівелю
вати вади шкільної: робітничі 

факультети, куди зарахову
вали за спрощеною процеду
рою, промислові академії (таку 
закінчив Микита Хрущов без 
відриву від партійної роботи), 
інститути червоної професури 
тощо. Зокрема, на виховання 
РУІни активно працював та
кий інститут у тодішній сто
лиці УСРР – Харкові.

Більшовики в Україні поста
вили собі дуже складне завдання: 
створити абсолютно нову, цілко
вито підлеглу в ідеологічному 
плані інтелігенцію з деяким 
регіонально-українським забарв
ленням – РУІну. Тих інтелігентів, 
які на це не йшли, чекала жах
лива доля: фізичне нищення, 
смерть у таборах чи на засланні, 
забуття чи напівпідпільне існу
вання. Дехто, щоб вижити, від
чайдушно намагався змінитися, 
проте не всім це вдалося. 

ВиХоВУюЧи 
НАЦІоНАЛьНий сТРАХ
Більшовицька кузня інтелігент
ських кадрів працювала з 1918 
до 1991 року, коли заповзято, з 
шаленою активністю, а коли 

формально і мляво, але необхід
ний соціальний продукт було 
сформовано. Це була не само
стійна суспільна верства, не мо
дератор громадських настроїв, 
не генератор ідей, а інтелекту
альна обслуга тоталітарної 
влади, що мала панічно боятися 
українського націоналізму, 
будь-яких згадок про українські 
національні інтереси, будь-
якого критично-об’єктивного 
ставлення до панівної нації ра
дянської імперії. У них вихову
вали комплекс потенційного ви
нуватця, крипто-націоналіста, 
який у будь-який момент може 
бути викритий. Власне, лише 
формальна належність до укра
їнської національності була до
статньою підставою для звину
вачень такого штибу. Екзистен
ційний страх перед українським 
націоналізмом, а відтак і перед 
чіткою артикуляцією й захис
том українських національних 
інтересів, і перед страшною по
тугою Кремля, який, як Бог, усе 
знає й усе бачить, є характерною 
і майже невиліковною рисою 
РУІни. Тому її патріотичні по
ривання – то переважно «бунти 
навколішках».

Це також були екзистенцій
ний страх перед власною націо-
нальною ідентичністю і почуття 
провини за неї, за неналежність 
до найпрогресивнішої і найви
датнішої (за словами Сталіна на 
банкеті з приводу перемоги у 
Другій світовій) нації Радян
ського Союзу. За винятком дея
ких своїх представників, РУІна 
– плід імперсько-колоніального 
виховання.

Про те, що цей страх у се
редовищі української інтеліген
ції виникав не спонтанно, а 
внаслідок цілеспрямованих зу
силь імперського центру, після 
розпаду СРСР написав у мос
ковському журналі «Дружба 
народов» дослідник Юрій Ба
рабаш: «Прихід до влади «со
вєтів» не змінив сутності мов
ної політики центру, нові мо
менти з’явилися лише в так
тиці: традиційний протекціо
нізм стосовно російської мови 
(постанови ЦК КПРС 1976 і 1983 
років) було доповнено й підкрі
плено позірно демократичною 
концепцією двомовності – 
«добровільно»-змагального спів-
існування національних мов як 
нібито рівноправних із росій
ською, однак необов’язкових, на 
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відміну від останньої, для ви
вчення і застосування… У цих 
умовах концепція двомовності 
могла виконувати і виконувала 
виключно функцію привілейова
ного становища російської як 
мови загальнозрозумілої («я вам 
русским язиком говорю!»), а 
отже, «загальнорадянської». Вод
ночас двомовність формує своє
рідний психокомплекс страху пе
ред рідною мовою як віддзерка
лення страху бути українцем, по
тураючи таким способом і мож
новладцям, і денаціоналізова
ному міщанству». 

Цей потужний комплекс 
меншовартості зумовив і побо
ювання РУІни згодом після здо
буття Україною незалежності 
брати на себе відповідальність 
за долю нації та держави, страх 
бути інтелігенцією державного 
народу з усіма наслідками, що 
звідси випливають, з величез
ним морально-політичним тя
гарем. 

ПІД КЕРІВНиЦТВоМ ПАРТІї 
Імперія постійно культивувала 
національне боягузтво в РУІні. 
Той, хто сягав належного рівня 
глибокоекзистенційного страху 
перед Москвою, ставав офіцій
ним «спецукраїнцем», що був 
записаний імперським центром 
до реєстру «представників укра
їнського народу», який від його 
імені на форумах і фестивалях 
міг виступати з дозволеними 
промовами, представляючи 
«українську літературу», «укра
їнський театр», «українське 
кіно», «українську науку» тощо.

Боягузтво доповнювалося 
холуйством, яке щедро винаго
роджувалося і заохочувалося 
через систему творчих спілок 
та академічних ступенів і 
звань, через премії, урядові на
городи й номенклатурні спец
розподільники.

Творчі спілки УРСР – доволі 
ефективний засіб партійного 
управління інтелігенцією, ти
повий для тоталітарних дер
жав, адже вони були не продук
том самостійної ініціативи ін
телігентів, а елементом партій
ної розбудови духовної сфери. 
Аналогічну систему контролю 
за інтелігенцією запровадили в 
нацистській Німеччині у ви
гляді так званої Імперської па
лати культури з підпалатами 
преси, радіомовлення, кінема
тографії, театру, літератури, 

музики, зображувальних мис
тецтв. Членство в одній із них 
було обов’язковим для будь-
якого без винятку представ
ника творчих професій Німеч
чини. За творчу діяльність без 
наявності відповідних член
ських посвідчень нацистська 
влада переслідувала і карала 
дуже суворо – від заборони на 
професію до ув’язнення чи за
проторення до концтабору. Зга
даймо долю російського поета 
Іосіфіа Бродского, який насмі
лився в брєжнєвську добу пи
сати вірші, не будучи членом 
Спілки письменників: його за
судили за «неробство» і відпра
вили до виправної колонії. По
тім, уже за кордоном, Бродскій 
став нобелівським лауреатом.

Але РУІна виховувалася не 
тільки насильством і заляку
ванням, а й підкупом і роз
тлінням. Член Спілки пись
менників України в часи СРСР 
за вельми обмежених здібнос
тей, проте з правильною ідео
логічною позицією міг стати 
мало не живим класиком 
української літератури з ви
данням багатотомного по
вного зібрання творів коштом 
держави. Було багато й інших 
«лакомств нещасних», про які 
деякі представники творчого 

цеху досі згадують із носталь
гією.

Унаслідок викладених вище 
обставин українська нація сьо
годні не має відповідної інтелек
туальної потуги, яку РУІна не 
здатна забезпечити. Деякі її пред
ставники загрузли в шкідливих 
для країни постмодерністських 
псевдокультурних вправах, паро
доксалістських квазіетичних 
іграх і скандалах. Час від часу ця 
публіка розважається сумнів
ними політичними прогнозами 
та безвідповідальними пропози
ціями. Усе те нагадує якусь сумну 
клоунаду. А в той час як суспіль

ство потерпає від браку повноцін
ного інтелектуального продукту, 
правильної візії громадських 
процесів і національних перспек
тив, нова Україна потребує нових 
інтелектуалів без похмурої спад
ковості невигойного совка, тво
рення, а не РУІни… 

КоМПЛЕКс МЕНШоВАРТосТІ 
ЗУМоВиВ ПоБоюВАННя 
ПРЕДсТАВНиКІВ РУІни ПІсЛя 
1991 РоКУ БРАТи НА сЕБЕ 
ВІДПоВІДАЛьНІсТь ЗА 
ДоЛю НАЦІї І ДЕРжАВи

ПРОВІДНИ-
КИ РУІни. Злі-
ва направо: 
письменники 
Юрій Збанаць-
кий, Михайло 
Стельмах, Ві-
талій Коротич, 
Василь Коза-
ченко, Павло 
Загребельний, 
Олесь Гончар, 
Платон Во-
ронько 
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Братня любов  
Український радянський патріотизм як нав’зана 
форма малоросійства

І
з середини 1930-х років біль
шовицька влада, яка з часів ре
волюції та громадянської ві
йни перманентно перебувала у 

кризовому стані й значною мі
рою вичерпала морально-
ідеологічний ресурс, намагалася 
зміцнити свою легітимність і вод
ночас посилити лояльність насе
лення шляхом пришвидшеного 
формування нової соціальної 
ідентичності – радянського па
тріотизму. Це потребувало суттє
вих коректив і змін в ідеології та 
пропаганді, насамперед відмови 
від утопічного марксистського 
принципу пролетарського інтер
націоналізму, який, на думку 
більшовиків, почав стримувати 
мобілізацію радянського суспіль
ства на модернізацію й підго
товку до війни. 

Результатом пошуку прагма
тичнішої об’єднавчої концепції 
стало часткове повернення до мо
делі росієцентричного етатизму, 
що мало сприяти державному бу
дівництву та забезпеченню ло
яльності населення до правля
чого в СРСР режиму. Сутність цієї 
моделі полягала в поступовій від
мові від малозрозумілих широ
кому загалу комуністичних гасел 
і виразної апеляції до російського 
патріотизму – націоналізму, кон
центрованою формулою якої 
стала ідеологічна теза «великий 
російський народ – старший брат 
народів СРСР». Тож сталінська 
«революція згори» висунула на 
передній край старий великодер
жавний принцип опори на «дер
жавотворчий народ», «цементу
ючу націю», місце яких в імперії 
традиційно відводилося росія
нам. У цьому контексті не можна 
не зауважити певну спорідне
ність із доктриною російських 
чорносотенців про російську на
родність як «збирача земель», 
державну, панівну націю тощо. 

ВиХоВУюЧи ЛояЛьНІсТь 
Україна перманентно вважа
лася «слабкою ланкою» в СРСР. 
Сталінський режим усвідомлю
вав, що, нав’язавши шляхом те

рору голодом українському се
лянству чужий його менталь
ності, національній і соціальній 
психології колгоспний лад, він 
усе ж не здатен змусити селян 
залишитися лояльними в разі 
війни. Досягнення масової під
тримки радянської влади з боку 
українців мало ґрунтуватися не 
на залякуванні та примусі, а на 
їх свідомій ідентифікації себе із 
нею. Відтак формування в Укра
їні радянського патріотизму та 
радянської ідентичності мало 
бути адаптоване до місцевої со
ціальної й національної специ
фіки. 

Усі основні комеморативні 
практики та принципи творення 
«уявленої спільноти» – історіо
графія, відзначення пам’ятних 
дат, топонімія тощо – було заді
яно задля легітимізації більшо
вицької влади й винайдення 
спільної політичної символіки.

Українська історія в новій 
радянській інтерпретації почи
налася від «спільної колиски 
трьох братніх народів» Київської 
Русі. Концепція «спільного по
чаткового періоду» мала над
звичайно важливе політичне 
значення для ідейного скрі
плення засад «споконвічного, 
непорушного, братерського со
юзу» росіян, українців і білору
сів, без якого не міг існувати Ра
дянський Союз. Важливою скла
довою вітчизняної історіографії 
був також факт «добровільного» 
приєднання України 1654 року 
до Росії. Апогеєм ж усієї історії 
України стало «велике 
возз’єднання українського на
роду в єдиній українській соціа
лістичній державі», яка «зна
йшла своє щастя і розквіт у Ра
дянському Союзі під керівни
цтвом великого Сталіна». 

Після Другої світової на 
зміну революційному (інтерна
ціональному) міфу Великої жов
тневої соціалістичної революції 
прийшов міф Великої Вітчизня
ної війни, рясно замішаний на 
російському патріотизмі – наці
оналізмі. Пам’ять війни стала 

носієм не демократичних цін
ностей антифашизму, як це було 
на Заході, а традиційних росій
ських націоналістичних ціннос
тей, які були прикрашені соціа
лістичною риторикою. Прин
ципи свободи було замінено ге
роїзмом і жертовністю радян
ського народу. Навіть жахливі 
людські втрати, за які не остан
ньою мірою було відповідаль
ним саме радянське військово-
політичне керівництво, спо
чатку замовчувалися, а згодом 
стали предметом особливої по
горди – ми зазнали найбільших 
втрат у світі! 

Особливість творення міфу 
Великої Вітчизняної війни поля
гала в тому, що він формувався 
згори за ініціативою влади, що 
поверталася і використовувала 
його задля своєї легітимації. 
Першим його завданням було 
перекрити ту негативну пам’ять 
війни: нелояльність до радян
ської влади у 1941 році, масову 
здачу в полон, дезертирство, 
співпрацю з німцями в роки оку
пації, боротьбу УПА тощо. 

Не випадково саме в Україні, 
де рівень нелояльності виявився 
чи не найвищим, влада розпо
чала цілеспрямовану кампанію 
з докомеморації і меморіалізації 
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Показовий при-
клад, коли після 
мітингу, що від-
бувся у Києві 29 
листопада 1943 

року з приводу ви-
зволення міста від 
німецьких загарб-
ників, його учас-
ники направили 

Ґрігорію Алєксан-
дрову текст при-
йнятого ними по-

слання російському 
народу для узго-

дження, той забо-
ронив його до 

друку, позаяк укра-
їнський і росій-

ський народи там 
були названі рів-

ними (!). На думку 
партійного ідео-
лога, це було не-
правильно, адже 

«всім відомо, – під-
креслював він, – 

що російський на-
род є старшим бра-
том у сім’ї народів 
СРСР», звісно, стар-
ший не може бути 

рівним 

БІЛьШІсТь ІНТЕЛІГЕНЦІї 
сПІВПРАЦюВАЛА З ВЛАДою 
У ТВоРЕННІ МоДЕЛІ 
УКРАїНсьКоГо 
РАДяНсьКоГо ПАТРІоТиЗМУ

війни. Накази і постанови ЦК 
КП(б)У визначали, де, скільки, 
які пам’ятники встановити, які 
пам’ятні дні відзначати, яких ге
роїв ушановувати і яких ворогів 
шельмувати. 

Апофеоз творення радян
ського міфу припав на період 
високого застою, коли запану
вала абсолютно викривлена мо
дель пам’яті, створена партій
ними ідеологами та їхніми тру
бадурами від науки і мистецтва. 
У кінцевому вигляді міф ВВВ 
був сумішшю напівправди, не
правди і суцільних білих плям. 

Унаслідок провадження та
кої політики пам’яті українська 
топоніміка постійно втрачала 
свої історичні назви, які заміню
вали іменами радянських героїв 
та партійних діячів. У цьому са
мому форматі творилися й нові 
радянські свята, в яких поде
коли траплялися національні, 
здебільшого «шароварні», тра
диційні елементи. Натомість по
стулати про «спільні Вітчизну та 
походження», «спільність історії 
й культури», «дружбу народів» 
тощо радянські ідеологи засто
совували як підвалини теорії 
«єдиного радянського народу», 
який мав витворитися шляхом 
«злиття націй». 

ТРУБАДУРи ПАТРІоТиЗМУ
«Антрепренерами», що форму
вали нову «уявну спільноту», 
були партійна та творча еліти. 
Однак жодна з цих груп не була 
певна своєї місії. Пам’ятаючи про 
досвід розправи з представни
ками республіканської комуніс
тичної еліти доби «українізації», 
партократія остерігалася від
верто демонструвати національні 
почуття й ні на крок не відходила 
від офіційного курсу. Обпікшись 
на гарячому, вони дмухали на хо
лодне. 

Більшість інтелігенції співп
рацювала з владою у творенні 
моделі українського радянського 
патріотизму, сподіваючись, що 
після возз’єднання українських 
земель та Другої світової війни 
національна культура дістане до
даткові стимули для розвитку.

Ініціатором і натхненником 
творення українського радян
ського патріотизму виступав Ми
кита Хрущов. Як і вся комуніс
тична національна політика, його 
діяльність у цій сфері сповнена 
суперечностей. З одного боку, 
була відверто проросійською. З 
іншого – процес нищення україн
ського націоналізму, як він собі 
це розумів, та насадження нато
мість українського радянського 
патріотизму залишав певні 
люфти для збереження та форму
вання відмінної від росіян по
двійної української радянської 
ідентичності. 

За часів  Петра Шелеста укра
їнський радянський патріотизм 
зробив спробу вирватися з гамів
ної сорочки російського націона
лізму, але «ідеалізація» мину
лого та обстоювання самобут
ності УРСР коштували першому 
секретареві ЦК КПУ його посади. 
Натомість за доби Володимира 
Щербицького Україна зазнала 
справжнього «великого по
грому». «Приборкання непокір
них», мовна русифікація, історіо
графія, згідно з якою Україна й 
українці з’явилися на земній кулі 
лише задля того, щоб 
возз’єднатися з великим росій
ським народом, – усе це поси
лило процес зросійщення.

Московська влада ставилася 
до українських культурних діячів 
як до типової колоніальної еліти 
корінного населення. Вона дозво
ляла їм підтримувати культурну 
спадщину свого регіону до тієї 
межі, доки це не завдавало 
шкоди єдності імперії. Концепція 

«великого російського народу», 
тобто великоросійського доміну
вання, виступала тут таким собі 
прокрустовим ложем для стриму
вання надлишків українського 
радянського патріотизму, що 
формувався. Від цього він завжди 
видавався якимось урізаним, не
повноцінним, меншовартісним. 

Приміром, у тексті україн
ського державного гімну, який 
було створено наприкінці 
німецько-радянської війни, крім 
фрази «Живи, Україно, пре
красна і сильна», власне, не було 
нічого українського. Він вихваляв 
і славив СРСР, Лєніна, жовтень, 
комунізм, Комуністичну партію і, 
звісно, старшого брата – росій
ський народ: «Нам завжди у бит
вах за долю народу // Був другом 
і братом російський народ». На
вряд чи хоч в одному з держав

них гімнів країн світу варто було 
шукати вияв національного па
тріотизму через демонстрацію 
любові до іншого народу. Цікаво, 
що, як стверджує «Радянська ен
циклопедія історії Української 
РСР», любов до Росії мала симво
лізувати також і синьо-лазурова 
смуга на прапорі УРСР.  

У 1951 році Володимира Со
сюру піддала нищівній критиці 
газета «Правда» за вірш «Любіть 
Україну» – не за його занадто ве
лику любов до України, а за те, 
що він недостатньо подякував у 
ньому «старшому братові». 

Ця нова версія «малоросій
ства» не була для української ін
телігенції добровільно обраною 
формою ідентичності на кшталт, 
скажімо, Василя Кочубея чи зро
сійщеної козацької старшини, 
яка робила свій вибір на користь 
російського дворянства заради 
персональних преференцій. В 
умовах існування УРСР це мало 
вигляд примусово нав’язаного 
малоросійства. Саме тут прихову
валася корінна відмінність між 
українською партократією й 
представниками творчої еліти. 
Перші виступали, по суті, в ролі 
церберів Москви, які дбали про 
чистоту «лінії партії», оберігаючи 
її від різноманітних «націоналіс
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тичних викривлень». Натомість 
інші, перманентно стикаючись із 
невідповідністю проголошеної 
політики інтернаціоналізму та 
реальною політикою, мали мож
ливість на власному плачевному 
досвіді переконатися, що ця лінія 
давно вже втратила свою «пря
мизну».

На відміну від культурниць
кої моделі патріотизму, яку нама
галася творити українська інтелі
генція, партократи здебільшого 
«працювали» в цивільному чи 
«державницькому» полі. Най
важливіше місце в цьому контек
сті посідала ідея «об’єднання всіх 
українських земель у єдиній 
українській радянській державі», 
що набула актуальності після 
приєднання західноукраїнських 
теренів. Як відомо, ідея єдності 
має виразне націоналістичне 
значення, оскільки означає об’єд-
нання національної території або 
рідного краю, повернення «неви
зволених» земель (irredenta). Від
так «соборність і незалежність», 
ці провідні гасла українського 
національно-визвольного руху, 
партократи сприймали як ворожі 
та націоналістичні. Натомість 
вони воліли вживати такі визна
чення, як «об’єднана та вільна» 
Україна у складі СРСР. 

ІЛюЗІя сУВЕРЕННосТІ
Ще однією віхою етатистського 
напряму розбудови українського 
радянського патріотизму стали 
так звані конституційні перетво
рення 1944-го щодо «розши
рення прав союзних республік у 
галузі оборони та зовнішніх зно
син», згідно з якими Україна діс
тала право на створення власних 
Наркомату оборони і Наркомату 
закордонних справ. Такий навіть 
позірний статус «суверенних дер
жав» давав Сталіну можливість 
активніше використовувати со
юзні республіки в зовнішньопо
літичній діяльності, приміром, як 
фактор у майбутній ООН чи під 
час вирішення проблем післяво
єнних кордонів із сусідами СРСР. 
При цьому наявність у розпоря
дженні радянського вождя від
разу двох наркоматів закордон
них справ – центрального і респу
бліканського – створювало до
даткові дивіденди: ефект «дво
стволки», як це влучно назвав 
американський дипломат Аве
релл Гарріман. 

Першим наркомом НКЗС 
УРСР став драматург Олександр 

Корнійчук. Надалі після вхо
дження України до ООН (що ста
лося фактично внаслідок тиску 
сталінської дипломатії та посту
пок союзників) подальша розбу
дова Наркомату закордонних 
справ УРСР не привертала чільної 
уваги. Його навіть перестали по
мічати. Діставши право мати 
власний НКЗС, вийшовши на 
міжнародну арену, Україна водно
час не мала реальних прав на ви
роблення власної зовнішньополі
тичної лінії, тим більше на вста
новлення безпосередніх відносин 
з іноземними державами. Україн
ська делегація в ООН завжди була 
аltеr еgо союзного уряду.

А ось із Наркоматом оборони 
Україні поталанило менше, хоча 
доволі показовим було те, що 
тільки в ній і було зроблено якусь 
спробу перевести справу розбу
дови військового відомства в 
практичну площину. 11 березня 
1944 року, згідно з указом Прези
дії Верховної ради УРСР, нарко
мом оборони УРСР призначено 
44-річного генерал-лейтенанта 
Василя Пилиповича Гераси-
мен ка. Але через занадто бурх
ливу діяльність його вже 1945-го 
було відправлено служити у При
балтійський ВО на другорядну 
посаду. Проте формально, на па
пері, наркомат проіснував аж до 
ухвалення Конституції СРСР 1977 
pоку. 

Народ, що володіє зброєю, 
казав якось всесоюзний староста 
Ніколай Калінін, не дасть насту
пити собі на мозолю, і мав рацію. 
Саме через це короткотермінова 
історія зі створенням україн
ського республіканського вій

ськового відомства закінчилася 
нічим, ще раз продемонстру
вавши ту межу, до якої сталін
ський уряд був здатний надавати 
прав Україні не лише у військовій 
сфері, а й у національному пи
танні загалом.

Хоча українці й посіли другу 
сходинку в збудованій Сталіним 
ієрархічній піраміді «дружби на
родів», усе ж, попри свою істо
ричну, культурну, етнічну та 
мовну «близькість» до росіян, 
влада їх ніколи не розглядала як 
цілком лояльних. Те, що серед 
цієї переважно селянської нації і 
далі домінувала «контрреволю
ційна, приватновласницька пси
хологія», а також те, що за часів 
громадянської війни, під час по

літики «українізації», у роки 
Другої світової війни значно 
зросла національна свідомість, 
робило українців ненадійними в 
очах радянського керівництва. 
Зважаючи на кількісний фактор, 
на потужну індустріалізацію й 
урбанізацію, що тривали в рес
публіці, союзний центр нама
гався не тільки зросійщити, а й 
накинути комуністичну версію 
малоросійства – радянського ім
перського проекту лояльності 
для українців.  

КоНЦЕПЦІя «ВЕЛиКоГо 
РосІйсьКоГо НАРоДУ» 
ВисТУПАЛА ПРоКРУсТоВиМ 
ЛожЕМ ДЛя сТРиМУВАННя 
НАДЛиШКІВ УКРАїНсьКоГо 
РАДяНсьКоГо ПАТРІоТиЗМУ

ДИПЛОМАТИЧ-
НИЙ МАСКА-
РАД. Україн-
ська делегація 
на чолі з нар-
комом закор-
донних справ 
УРСР Дмитром 
Мануїльським 
на Установчій 
конференції 
ООН у Сан-
Франциско 
(1945)
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«Вы, укрáинцы, должны быть Сталину 
по гроб жизни благодарны!» – кри
чав у розпалі дискусії захисник 
«Русского міра». Мав на увазі, що 

без волі диктатора ніколи не вдалося б зібрати в 
одних кордонах усі українські етнічні землі, а 
опоненти… розгубилися, не знайшовши аргумен
тів у відповідь.
Питання про баланс злочинів і благодіянь ра
дянського панування стосовно України досі за
лишається відкритим. Щодо списку зла ми ніби 
все знаємо: придушена спроба існувати як неза
лежна держава, нескінченні репресії, мільйони 
втрачених життів, розмивання ідентичності, ін
фікування страхом і аморальністю. Але водночас 
– нічого не вдієш – так, об’єднання земель. А ще 
розбудова інфраструктури, індустріальної бази, 
системи освіти, охорони здоров’я, підтримка на
уки й хай уже якої, але національної культури. Та 
й узагалі, все склалося так, як склалося, спро
буйте викреслити з іс
торії 70 років…
Щодо кожного з остан
ніх пунктів є запере
чення, які заважають 
відчувати сліпу вдяч
ність. Соборність, тери
торіальна цілісність – 
це факт, але що робити 
з Холмщиною, Берес
тейщиною, Стародуб
щиною, частиною Слобожанщини, не ка
жучи вже про Кубань? Ні, про територіальні 
претензії не йдеться, такі розмови на початку 
ХХІ століття є не чим іншим, як провокацією. 
Проте ціною історичного компромісу стало фа
тальне зменшення українського ареалу. Кревні 
брати, які волею політиків опинилися за межами 
УРСР, були приречені на втрату історичної 
пам’яті, цього культурного масиву вже не відно
вити. Днями потрапив на очі шматок із радян
ської книжки видання 1929 року, якогось посіб
ника для комуністичних агітаторів, там перелі
чено національності, з яких складається «радян
ський народ». На першому місці – українці, 81 
млн (і це без урахування тих, хто залишився за 
Збручем!), на другому – росіяни, 78 млн. У 2001-
му етнічних українців у межах усієї держави на
лічили 37,5 млн. Решта померла, втекла, розчи
нилася.
Гаразд, діаспора – це окреме питання, але й ті, хто 
не залишав своєї землі, впродовж семи десятиліть 
зазнавали не меншого тиску, який призвів до еро
зії самовизначення. Ця ерозія через інерцію та но
вітній культурний тиск триватиме ще певний час. 
І ніяк не пояснити представникам «покоління ай

фонів», що залишатися українцем в УРСР було не
безпечно. Швидше за все, не повірять.
Ідеться тут не про Голодомор (точніше кілька по
слідовних голодоморів), хоча наслідки такої 
травми в підсвідомості поколінь досі не досліджено 
належним чином. Мова радше про небезпеку осо
бистого вибору, коли називатися українцем, роз
мовляти українською означало наражатися на ав
томатичні підозри в «буржуазному націоналізмі», 
а страшнішого звинувачення в УРСР не було.
Стривайте, а як же українські школи, університети, 
бібліотеки, газети, журнали, видавництва, музеї, 
театри, кіностудії, радіо, телебачення, Спілка пись
менників, ансамбль Вірського та хор Верьовки? 
Так, і це частина правди, про яку забувають: в УРСР 
діяли певні квоти на користь української, видавали 
переклади світової класики, звучали пісні тріо Ма
реничів. От тільки умовою подолання цензурних 
бар’єрів була підкреслена демонстрація лояльності, 
яка роз’їдала душу зсередини й робила всі, точніше 

майже всі маніфестації 
українськості вторин
ними, провінційними, 
другорядними. Будь-
яку яскравість не
гайно сприймали як 
ідеологічну небезпеку.
Найпідступнішим було 
те, що наглядачі за 
«чистотою» помислів 
були свої, місцеві, пар

тійні кар’єри робили виключно на пильності 
й тупості. А щойно місцевий чиновник дозво
ляв собі бодай крихту національних сенти

ментів, як його показово звільняли за ненадій
ність. Так сталося з відданим республіканським 
намісником Петром Шелестом, у книжці якого 
«Україна наша радянська» комусь із кремлів
ських «смотрящіх» примарилися натяки на сепа
ратизм. Його наступник Володимир Щербиць
кий таких помилок уже не припускався, а звітну 
доповідь на черговому партійному з’їзді демон
стративно прочитав російською.
Так відбувалося колективне розбещення: будь-які 
прояви питомої ментальності наражалися на 
санкції, що талановитіші були перші, то безжаль
ніші останні, а решта совєтікусів діставала докази 
того, що українське – це заздалегідь нездарне, 
підлабузницьке, сіре та ще й полохливе. А про ви
бухи спротиву – адже вони були! – дізнавались 
одиниці.
Не знаю, за що більше я ненавиджу УРСР: за жор
стокість придушення чи за виплекану традицію 
підлабузництва, колаборантства, духовного 
компромісу. Принаймні перше мене не торкну
лося, а друге не відпускає і досі. 

Україна наша 
радянська…

|погляД

я НЕНАВиДжУ УРсР ЗА 
жоРсТоКІсТь ПРиДУШЕННя, 

ЗА ВиПЛЕКАНУ ТРАДиЦІю 
ПІДЛАБУЗНиЦТВА, 
КоЛАБоРАНТсТВА, 

ДУХоВНоГо КоМПРоМІсУ

Автор:  
юрій 

Макаров
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Дослідження 
професора 
Тищенка про 
походження 
українців 
читайте у 
№16/2012, 
про генезу 
української 
мови – у 
№39/2012

ДНК: фальш старту – 
з аріями Гітлера 
У презентованому на телеканалі «Україна» документальному фільмі 
про походження українців думки експертів вмонтовано  
у ненауковий контекст

8 
листопада на телеканалі 
«Україна», що належить 
олігарху Рінатові Ахме
тову, з великою помпою 

відбулася прем'єра докумен
тальної стрічки «ДНК-портрет 
нації». Чи сприяв фільм сус
пільній консолідації українців? 
Чи підніс він престиж вітчиз
няної науки у світі? Навряд чи.

Серед наукових консультан
тів картини не виявилося ні ди
ректора Інституту молекуляр
ної біології та генетики НАН 
України Сергія Кравченка, ні 
інших вітчизняних фахівців га
лузі. У стрічці взагалі немає на
укових консультантів, що й ви
значає жанр її як позанаукової. 

Натомість запрошено екс
пертів, у яких узято розлогі 
телеінтерв'ю – від півгодини до 
години й більше. З них до 
фільму вистрижено ледь не по 
кілька слів. Готового продукту 
експерти не бачили, та й неза
лежної наукової рецензії не 
було надано. З усякої класики 
можна зробити пародію, амато
рів пародіювання ніколи не 
бракувало.

На першій хвилині фільму 
йдеться «про українців 4600 ро-
ків тому», на другій хвилині всі 
дотеперішні історичні знання 
(тобто ціла наука?) оголошені 
«лжетеорією», замість неї дик
тор обіцяє негайно вас просві
тити істиною в останній інстан
ції, хоча професор Пітер Фор
стер зображений меншим опти
містом: «Я гадаю, що в генетиці 
ми все ще дуже далекі від розу
міння дуже простих речей».

«...Не було ніяких старо
давніх слов’ян. Не було з по
гляду генетики». Це аж ніяк 
не те саме, що подальша ци
тата про брак підстав для вио

кремлення «давньоруської на
родності». Адже вигадано не 
«давніх слов’ян», а «давньо
руську народність», і ви
ключно про це й мова у звуко
вій цитаті. Під «давньо
руську» гіпотезу знайдено 
лише 72 спільні українські, бі
лоруські й російські слова, на
томість у кожній з 12 
слов’янських мов – по 3–3,5 
тис. спільних слів і причину 

цього вбачають у спільній 
мові-предку. 

Це принципове наукове по
ложення важливо зрозуміти: як 
і в усіх інших народів світу, 
слов'янські мови та культури 
були, є і надалі формуватимуть 
нові покоління відповідних на
родів: так звуть носіїв цих мов. 
Гени не визначають вашої 
українськості. Винятки лише 
позірні (австрійці, бельгійці, 
швейцарці, квебекці). Бо на
справді і їхні мови відмінні від 
стандартних мов у сусідній кра
їні (німецької, нідерландської, 
французької). На прикладі ка
релів і комі-перм'яків, які за 
століття стали «теж росія
нами», помітна потужна роль 
саме мови у формуванні на
роду. Росіяни півночі РФ тепер 

на 43% складаються з генетич
них нащадків карелів, фінів, 
комі, мері, весі, мещери – носіїв 
протофінської Y-гап ло групи N. 
Ви кажете тепер, а раніше? А 
раніше вони не були росіянами, 
тому що не говорили росій
ською. Генетично північні росі
яни суттєво відрізняються від 
південних – людей з переваж
ною групою R1a. Що ж їх єднає 
в один народ? Російська мова. 

А вже далі засвоєна через ро
сійську мову і російську школу 
російська культура. 

Немає сенсу оцінювати 
фільм із позицій офіційного 
опонента на захисті дисертації, 
адже автори стрічки не мають 
освіти в галузі, за яку взялися. 
Однак від нього можна було 
сподіватися серйознішого під
ходу до теорії етногенезу, надто 
після відповідальної заяви 
влітку редактора програм теле
каналу «Україна», автора ідеї 
цього фільму Андрія Соколо
вського: «Головна мета – поста
вити крапку в безкраїх супереч-
ках про походження українців. 
Особисто мене втомлюють по
літики, які з розумним вигля
дом і претензією на науковість 
говорять [всячину]. Причому 

Автор:  
Костянтин 
Тищенко 

від імені тих 
експертів, 

імена і думки 
яких 

включені до 
ненаукових 
контекстів
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ВІД ФІЛьМУ оЧІКУВАЛи 
БІЛьШ сЕРйоЗНоГо ПІДХоДУ 
До ТЕоРІї ЕТНоГЕНЕЗУ

так упевнено, немов самі були 
свідками всіх історичних подій. 
А український етногенез як був 
таємницею, так і залиша
ється...» Тепер є і фільм, і 
жирна крапка, тобто обгово
рення його прем’єри, втім, ска
зане надалі актуальне. Влітку 
до заяви пана Соколовського 
дехто з науковців поставився з 
довірою. Виявляється, лише 
Ларису Масенко не підвела ін
туїція: пані професор дистанці
ювалася від проекту фільму по 
другій розмові з його представ
никами. 

Із запалом неофіта диктор 
плете павутиння міфу: «Все, 
що потрібно для того, аби роз
крити таємницю української 
історії, – близько сотні зразків 
ДНК сучасних українців». Про 
те, що цих зразків якраз за
мало, свідчить сама відвезена 
влітку 2012 року до Німеч
чини вибірка аналізів ДНК 
українців: в ній не трапилося 
жодного нащадка сибіридів з 
групою Q, ані кавказців групи 
G, ані ефіопідів групи T, однак 

це бідність вибірки, а не влас
тивість народу. Бо в аналогіч
них (замовчаних у фільмі) до
слідженнях понад тисячі зраз
ків ДНК ці групи знайдені від
повідно у 5, 4 і 2% українців. 
Опрацьовані дані тих дослі
джень є в інтернеті, і тут пози
ція фільму знову ненаукова.

Про трипільців не сказано 
найсуттєвішого: з усіх Y-гап ло-
груп Європи лише «кукутені-
трипільська» група І2 «ніз
відки» не приходила, вона міс
цева. Теперішнє мозаїчне по
ширення її носіїв вказує на 
формування групи на Балка
нах і прилеглих землях у до
льодовиковий час. І мислити 
категоріями сучасної політич
ної карти в реконструкції по
дій передісторії – ознака нена

уковості. Всі сусідні гапло
групи прийшлі, вони сформо
вані поза Європою, що видно з 
градієнтного спадання кіль
кості носіїв цих груп при від
даленні від джерела міграції. 
Максимум носіїв групи R1a (іс
торично «протоскіфської», але 
провокаційно названої у 
фільмі «арійською») – не в 
українців, а в киргизів (64%) і 
таджиків (63%). З генетичних 
підстав подальші «ДНК-
портрети арійців» мусять те
пер бути про них. 

Інші ознаки маніпуляції 
самоочевидні. У фільмі не на

ведено підсумкових цифр кож
ної з досліджених Y-гаплогруп 
(приховано результат). Не по
казано відомих з інтернету вже 
12 років результатів генетич
ного складу сусідніх з Украї
ною народів (ознака досистем
ного уявлення про об'єкт). Не
має підсумків уже здійснених 
аналізів Y-гаплогруп українців 
з праць О. Семіно (2000), групи 
З. Россер, С. Кравченка, О. Єв
графова і ще 60 вчених (2000), 
Дж. МакДональда (2005) та ін
ших сучасних мікробіологів 
(цим порушено не лише нау
кову етику, а і принцип само
критичності). Надійно вста
новлений факт наявності у 
складі українців носіїв двох 
десятків гаплогруп (причому 
тих самих, що і в інших наро
дів Європи!) свідомо підміне
ний живими муляжами «чоти
рьох фігурантів» з виразними 
голосами, а під кінець одним 
ярликом, чим остаточно зве
дено фільм з наукового шляху 
на манівці.

А як же з пріоритетом? Ідея 
про жінок як окремий етнос 
сенсаційна: її світовий пріори
тет очевидний; цей революцій
ний міф є свіжою постановкою 
питання для сусідніх народів і 
для біології в цілому. Відпові
даючи рівню науковості шоу, 
він провіщає не менш змістовні 
продовження.

Самодостатність стрічки, 
поза сумнівом, належно оці
нить й іноземний заручник 
фільму, британський мікробі

олог, професор Пітер Форстер 
з відомої у науковому світі ла
бораторії у місті за «120 км від 
Дюссельдорфа», але навряд 
чи втішиться, побачивши 
свою працю впереміж з ка
драми нацистської хроніки. 
Поки що важко уявити, що 
професор справді бачив, зро
зумів і схвалив цей медіапро
дукт.

Кадри гітлерівської кіно
хроніки супроводжує такий 
текст диктора: «Таємнича 
арійська раса, що запаморо
чила голову Гітлерові та всій 
Німеччині, насправді існу
вала... Прямими нащадками 
аріїв Гітлер вважав саме нім
ців. Але, на думку деяких укра
їнських учених, якщо і є в світі 
прямі спадкоємці давніх аріїв, 
то це українці». «Гітлер ґрун
тувався на теорії, яку визнали 
антинауковою. Він намагався 
вичленувати представників 
арійської раси по зовнішності, 
відносячи до неї усіх високих, 
світловолосих і світлооких єв
ропейців. За українською вер
сією, арії куди більше були 
схожі на сучасних українців. 
Можливо, вони прийшли з Ін
дії і залишились на україн
ській землі. Чи може це вияви
тись правдою? Багато атрибу
тів Запорізької Січі справді як 
дві краплі води схожі на арій
ські артефакти».

Далі показаний британ
ський професор у стані розду
мів про хромосому R1a в Укра
їні – і черговий ляпсус: «Важ
ливо, що при тому поширення 
українського типу цієї хромо
соми точно збігається з поши
ренням індоєвропейських мов, 
тобто мови аріїв». Ні, індоєвро
пейські мови не тотожні мовам 
аріїв: офіційний лінгвістичний 
термін «арійські мови» – лише 
інша назва індоіранської групи 
індоєвропейських мов). І в 
цьому – маніпуляція. Бо не ска
зано, що Гітлер планомірно ви
нищував носіїв звичайної у нас 
«мови аріїв» – циган.

«І чи існує українська нація 
в генетичному сенсі?». Це знову 
провокаційний, прикро дале
кий від науки стиль. За Труба
човим, «усяка винятковість 
вправі породжувати сумнів». 
Коректне формулювання таке: 
«І чи існує українська – і всяка 
інша – нація в генетичному 
сенсі?» 
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Д нями The Rolling Stones оприлюд-
нили свій черговий The Best у 
форматі трьох CD під назвою 
«GRRR!» (для найбільших поціно-

вувачів є люксовий варіант із п’яти дисків), у 
результаті маємо добірки на 50 та 80 пісень 
відповідно. На обкладинці – горила з фір-
мовими губами та язиком – лого гурту. У 
хлопців усе добре із самоіронією. І за це їх 
люблять також. Те, що вони відібрали, з од-
ного боку, тішить, із другого – спонукає пе-
рефразувати старий анекдот про алкоголь: 
«О, привіт, старий! Ходімо запишемо аль-
бом?» – «Ні-ні! Ти пам’ятаєш попередні 
два?!» – «Ну, ніби так» – «А я не пам’ятаю».

Цьогоріч «ролінґи» відзначають 
50-річчя. Хоча їхній дебютний сингл за-
писано в 1963-му. А один із перших хітів 
для них просто на коліні створили так 
само ще зелені Леннон і МакКартні. Це 
була «I Wanna Be Your Man», що ввійшла 
лише до 80-пісенного супер-люксу. 
Збірка найкращих хітів – це не твор-
чість, а маркетинг, утім, і тут до справи 
можна підійти нестандартно. Показово, 
що до «GRRR!» зі скрипом влізли зо 
п’ять пісень 1990–2000-х. Переважна 

кількість композицій уміща-
ється в незлецький про-

міжок від 1963-го до 
1980-х років. Решта – 
«геть із потяга сучас-

ності». І це не комплекс меншовартості, це 
реальна оцінка справжньої хітовості, чо-
гось вартісного, не заповнення пунктів у 
контракті. Прикметно, що гурт практично не 
відобразив свого психоделічного періоду 
1967-го. Мабуть, «не пам’ятав».

У «ролінґів» є велика історія втрат і зна-
хідок. Їхній засновник Браян Джонс просто 
втонув у власному басейні 1969-го. Є версія, 
що загинув він таки «не просто», але з цим 
питанням – до істориків та детективів. По 
смерті Джонса на другій гітарі заграв 18-річ-
ний Мік Тейлор. Цей британський блюзмен 
був у Києві двічі, і його концерти довели, що, 
як пишуть у листуванні великих корпорацій, 
«ваша кваліфікація завелика для нашої 
компанії». Після нього з’явився Ронні Вуд. 
Для любителів року він так і залишиться ба-
систом групи The Faces із Родом Стюартом 
на чолі (вони навіть зовні схожі). Але, як ска-
зав головний у «ролінґів» Кіт Річардс, «поо-
динці ми погані гітаристи, а от коли ми ра-
зом із Ронном, то нас фіг переграєш». Сі-
мейні традиції The Rolling Stones у певному 
сенсі настільки сильні, що поодинці ніхто з 
музикантів ні на що видатне не спромігся. 
Хоча... барабанщик Чарлі Воттс, найстар-
ший із них, має власний джазовий біг-бенд 
– той випадок, коли наміри шляхетніші за 
результати, хоча про них і писала серйозна 
преса. Мабуть, один із тих, хто зміг би ви-
жити «без банди», – це Мік Джаґґер. 

Окрім невеличкої, втім, украй кумедної 
кінокар’єри він є автором кількох сольних 
альбомів, один із яких – «Primitive Cool» – 
безпощадна класика року кінця 1980-х. Він 
першим із музикантів «сходив наліво», але 
все одно повернувся, і, мабуть, саме тому 
їхній колектив називають гуртом, а не про-
ектом.

Єдиний, кому все це було не до смаку, – 
басист Білл Ваймен. Одного дня він сказав, 
що в цьому бізнес-заході більше участі не 
братиме, і 1992-го просто пішов. На зло дру-
зям записав кілька блюзових альбомів із та-
ким складом, що самі «ролінґи» поза-
здрили б. Після того як він залишив колек-
тив басистом покликали Дерріла Джонса. 
Цього чорного американця з великою басу-
хою показують у кліпах заледь довше однієї 
секунди, а що він там робить після роботи з 
Майлзом Девісом, може пояснити лише 
банківський рахунок. Утім, і він, і Мік Тейлор 
братимуть участь у святкових виступах «ро-
лінґів».

До збірки додали – це теж маркетинго-
вий хід – дві нові пісні. Одну з них – «Gloom 
and Doom» – викладено в інтернеті. Її зву-
чання викликає когнітивний дисонанс. У XXI 
столітті на такий олд-скул не наважується 
ніхто, крім обраних. Спадає на думку ци-
тата із серіалу про Монка: «Ну, чому тепер 
ніхто не пише старих пісень?!» Пишуть, де-
тективе, пишуть. 
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Фестиваль Нового британського кіно є 
черговим каменем у город режисера 
Пітера Грінуея – кіно ще не вмерло. 

Коли демонструють фільми, подібні до «Ти-
ранозавра» (показ 16 листопада), весь ре-
альний світ відступає у тінь. Бо саме таке, ви-
гадане, примушує замислюватися над жит-
тям, в той час як буденне вперто штовхає до 
смерті. Дебютна повнометражна стрічка 
добре знаного в Європі та Сполучених Шта-
тах англійського актора Педді Консідайна 
відкриває кіно Туманного Альбіону, як кон-
сервну банку. І водночас показує, чим воно 
наповнене: глибоко-психологічним копан-
ням і натуралістичним змалюванням того, 
що за межами політкоректності, що є фун-
даментом існування багатьох людей будь-
якого європейського суспільства, всю гниль 
людських збочень, агресії, брехні, всю 
«красу» буття-виживання. Таку граничну 
чесність британське кіно започаткувало не 
так давно, в 1990-х, з появою режисерів, по-
дібних Денні Бойлу з його знаменитим філь-
мом «На голці» чи Лінну Рамсею зі «Щуро-
ловом». Англійське «покоління екстезі» за-
галом породило нову хвилю в кіно, і вона, з 
одного боку, рубаючи правду з плеча, з дру-
гого – почала давати прибуток і привертати 
увагу інших ринків, тим самим рекламуючи 
кінематограф Британії (показовим прикла-
дом є фільм «У відрив!» Джастіна Керрігана, 
права на який його продюсер Аллан Нібло 
продав за $1 млн Гарві Вайнштейну з амери-
канської студії Miramax). Без сумніву, це 
лише вершечок альбіону, основу якого ста-
новлять такі попередники, як Ліндсей Ан-
дерсон, Кен Рассел і Дерек Джармен (вже не 
кажучи про те, що Голлівуд стоїть на плечах 
вихідців із Британії, на чолі з Альфредом Гіч-
коком, Аланом Паркером, Рідлі й Тоні Скот-
тами, Девідом Йейтсом та Семом Менде-
сом). Майкл Вінтерботтом і Стівен Фрірз – це 
перехідний період між часом Рассела та 

Бойла, проте водночас вони є живими кла-
сиками.

Прикметно, що так само, як Англія ра-
ніше підживлювала кінематограф США, 
нині славу британському кіно здобувають 
неанглійські режисери. Зокрема, колумбі-
єць Родріґо Ґарсія, автор приголомшливої 
стрічки «Таємничий Альберт Ноббс» (показ 
17 листопада). Вражає він передусім май-
стерним, проникливим змалюванням вікто-
ріанських часів і певною ностальгійністю – 
раніше було добре. Хоч жінкам, аби отри-
мати роботу, потрібно було перевдягатися в 
чоловіків. Чи все ж ностальгії тут немає? Бо 
далі героїня, граючи роль чоловіка, почи-
нає стосунки з жінкою, перверзійність чого 
не може не кидатись у вічі.

Напевно, марно шукати «кращого» чи 
«гіршого», порівнюючи періоди будь-якої на-
ціональної кінематографії. Є сенс наголошу-
вати на відмінностях. І тут британське су-
часне кіно може дати 100 балів фори навіть 
розмаїттю американського. Принаймні 
«Зламані» Руфуса Норріса (показ 15 листо-
пада) вигідно вирізняється у цьому плані. Ба-
нальна тема стосунків батьків і дітей та дітей 
між собою в шкільних і дворових стінах по-
дана небанально жорстко, кулею в голову, за 
своїм ефектом постаючи таким собі дитячим 
«Реквіємом по мрії». Жах розваленої сім’ї, 
жах внутрішніх комплексів, що вилазять на-
гору, руйнуючи світ навколо, жах непорозу-
міння – суцільний жах, який заповнює собою 
все. І разом з тим любов, жертовність, пока-
яння… Британське кіно не цурається жодних 
форм, не боїться зривати покрови, бо явно 
вбачає в собі спосіб лікування через болючий 
катарсис. Непроста, критикована, полемічна 
тактика, але дієва.

Фестиваль нового британського кіно  
з 15 листопада у кінотеатрі «Київ»  

(вул. Велика Васильківська, 19)

Нові «злі»

Кадр 
із фільму  

«Таємничий  
Альберт 
Ноббс»

Уже вдруге зі Сполученого Королівства до 
української столиці їде класик трип-хопу 
Едріан Тоус, більше відомий як Tricky. 17 лис-
топада на клубному концерті музикант не 
лише представить свіжий матеріал, а, як 
сам обіцяє, шукатиме натхнення для нової 
платівки. Параноїдальний персонаж, який 
пошепки оповідає мікрофону про своє бо-
жевілля, загрузаючи у фіолетових проме-
нях і в’язкому басовому біті. На попередніх 
концертах Трікі представляв варіації з де-
бютного (і найуспішнішого) альбому 

«Maxinquaye» (1995), записаного в дуеті з 
Мартіною Топлі-Берд, але невдовзі обли-
шив цю стратегію, мовляв, її комерційний 
присмак навіює депресію. Тож київській пу-
бліці слід готуватися до експериментів. По-
над те, Трікі – людина настрою, тому спо-
кійно може весь концерт ховатися за апара-
турою, стояти спиною до залу в сигарет-
ному диму чи не знімати темних окулярів. 
Якщо ви справжній шанувальник трип-хопу, 
витівки його інтравертного речника вас не 
збентежать, а, навпаки, потішать. А ось 
якщо «причащаєтесь» уперше, перевірте 
нерви заздалегідь.

17 листопада, 20:00. Crystal hall  
(Київ, Дніпровський узвіз, 1)

Tricky
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«Ви фотографуєте Му
зей дельта-блюзу. 
Так, хлопці, це 
земля, де зародився 

блюз, – каже чоловік, що прохо
дить повз двох туристів, які зні
мають невеликий дерев’яний 
будинок у містечку Кларксдейл, 
штат Міссісіпі. – Там є на що по
дивитися: гітари, костюми і за
писи справжньої музики, але за
лиште трохи часу на те, щоб про
йтися містом». Забалакати з не
знайомцями на вулиці не про
блема, подарувати сувенір, а між 
цим розповісти історію свого 
життя – таким тут нікого не зди
вуєш. Відкритість людей спо
чатку насторожує, але за кілька 
днів подорожі півднем Сполуче
них Штатів так до цього зви
каєш, що складно уявити, як 
може бути інакше.

Південними вважають зага
лом 14 штатів, проте тільки п’ять 
називають Старим Півднем, або – 
англійською – Deep South (Гли
бокий Південь). Алабама, Джор
джія, Луїзіана, Міссісіпі та Пів
денна Кароліна – це саме ті 
штати, що раніше були найбагат
шими завдяки плантаціям ба
вовни. У минулі століття, до того 
як їй знайшли замінники – полі
естр та інші штучні матеріали, 
бавовна була чи не єдиним това
ром, який південці експортували 
на північ Америки і за океан. 
Тоді цю рослину тут називали 
«королева-бавовна».

«КоТоНоВІ» МІсТЕЧКА 
У декого ті часи викликають і 
негативні асоціації. Для збору 
бавовни сюди з Африки заво
зили тисячі чорношкірих рабів. 
Навіть тепер, якщо назвати ре

гіон Старий Південь, то чорнош
кірі американці можуть образи
тися, адже в них давні часи асо
ціюються не з достатком краю, а 
з визискуванням пращурів.

Є тільки один спосіб зрозу
міти Глибокий Південь: вско
чити в автомобіль і, обминаючи 
автостради та великі міста, про
суватися за течією річки Міссі
сіпі. Тут важливо не нехтувати 
можливістю зупинятися в ма
леньких населених пунктах, роз
мовляти з мешканцями і запиту
вати їхньої поради, куди краще 
їхати далі, що і де подивитися. 
Витрати на бензин залежать від 
маршруту, наприклад, нам за 
10 днів подорожі довелося ви
класти $250.

На під’їзді до міста Натчез од
разу впадають в око неозорі білі 
поля. Завдяки теплому, субтро
пічному клімату і влітку, і взимку 

Америка бавовни та блюзу

Привітні мешканці, 
розслаблена атмосфера і 
блюзові мелодії – перші 
ознаки того, що ви на 
Глибокому Півдні 
Сполучених Штатів

Автор:  
Анна 

Полуденко 

Фото автора

Міжнародні теле-
фонні розмови  

 з США (старт-пакет 
GSM-1900)             

за допомогою  
ТревелСімки:  

вихідний тариф –

$0,45/хв, 
вхідний –

$0,00/хв

62|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 46 (263) 16 – 22.11.2012

НАвігАТоР|ПоДорожі



тут можна збирати урожай ба
вовни. Окрім плантацій біля Нат-
чеза є й музей цієї рослини, де по
кажуть, як жили їхні власники, а 
як чорношкірі раби, розкажуть, 
як у тому регіоні робили бізнес. 
Усе це обійдеться в $15–20 за
лежно від повноти екскурсії.

У самому місті можна про
йтися садибами, де жили госпо
дарі найбільших плантацій, а 
заплативши близько $20, – зу
пинитися в якійсь із них на ве
черю. Проте не варто забувати й 
про інший бік життя «котоно
вої» торгівлі. «Купи рабів, збери 
більше бавовни, продай ба
вовну, купи більше рабів» – та
ких оголошень у музеї представ
лено багато, вони були попу
лярні в ті часи. Через постійну 
важку працю й погані умови 
життя єдину віддушину ко
лишні мешканці африканського 

континенту знаходили в музиці, 
елементи якої привезли з дому. 

ДоРоГА БЛюЗУ
«Блюз – це духовна музика, ро
бітничі пісні, балади про життя. 
Сама назва означає сум та ме
ланхолію», – розповідає Джон, 
власник Музею блюзу в містечку 
Гелена, штат Арканзас (що по ін
ший бік річки Міссісіпі від штату 
з тим самим іменем).

Вартість вхідного квитка – 
$5, фотографування безплатне, 
до того ж при вході написано: 
«Фотографувати потрібно, і по
казати своїм не забудь!».

Гелена відома й тим, що тут 
з’явилася перша радіопрограма, 
яка транслювала мелодії блюзу 
в сусідні штати. Також у різний 
час тут співали відомі блюзові 
виконавці, світлини та особисті 
речі яких представлені в музеї.

яК ДІсТАТися
Найлегший шлях – летіти з Києва до Нью-Йорка, а там 
пересісти на внутрішній рейс до якогось із південних 
штатів. Для того щоб подорожувати Півднем, треба 
буде орендувати авто – без машини не обійтися, адже 
громадського транспорту між маленькими містечками 
немає.

ДЕ жиТи
Найцікавіший і найзручніший варіант – зупинятися в 
готельчиках типу Bed and Breakfast (B&B), де господарі 
живуть у тому самому будинку, а на ранок пригощають 
вас сніданком. На Півдні можна знайти B&B, які ра-
ніше були садибами відомих осіб, а потім перейшли у 
спадок сьогоднішнім власникам. Ночівля в них обі-
йдеться у $70–100 (за кімнату на двох зі сніданком).

їжА НА ПІВДНІ
Південні штати мають відмінну від інших кухню. Поза 
сумнівом, вона смачна, калорійна, а порції щонай-
менше удвічі більші, ніж ті, що подають в Україні. Тради-
ційна для Півдня їжа – це смажена на сковорідці курка з 
горохом, картопляне пюре, листя салату, кукурудзяний 
хліб, солодкий чай і пиріг на десерт. Отака вечеря обі-
йдеться в $15.

Америка бавовни та блюзу

Алабама

Джорджія

Теннессі

Флорида

Луїзіана

Міссісіпі

Арканзас
Південна
Кароліна

Північна
Кароліна

Бірмінгем

Джексон

Батон-Руж

Новий Орлеан

Монтгомері

Атланта

Колумбія

Чарльстон
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Місто було культурним та 
комерційним центром регіону, і 
так тривало до середини ХХ сто
ліття. Тоді нічне життя, азартні 
ігри, музика приваблювали міс
цевих робітників із полів та лісо
пилень, а також матросів, судна 
яких зупинялися в порту. Попри 
те що сьогодні воно живе у спо
кійнішому ритмі, варто про
йтися невеликими вуличками 
до гавані. Дорогою на кожному 
другому будинку можна помі
тити портрети виконавців блюзу 
та сцени з життя. Ці графіті – 
предмет гордості міста. 

Стрит-артом відоме й інше 
місто біля Міссісіпі – Віксбург. 
Стіна вздовж річки, яка склада
ється з 32 панелей, стала своє
рідною книгою з картинок. На 
одній панелі намальований 
бунт працівників, на іншій – ві
домий у регіоні блюзовий вико
навець, а всі разом розповідають 
про історичне значення міста і 
показують, яким мешканці ба
чать комерційне та культурне 
майбутнє свого регіону. Біля 
стіни немає охорони, тож піді
йти, доторкнутися до малюнків 
може будь-хто.

Для справжніх любителів 
блюзу створена так звана Дорога 
блюзу, своєрідна карта містечок 
штатів Міссісіпі, Луїзіана, Тен
нессі з найважливішими істо
ричними місцями, що стосу
ються історії цього музичного 
жанру. Серед них Тупело, де на
родився Елвіс Преслі, та Бер
клер – батьківщина блюз-
виконавця BB King. Загалом у 
списку близько 55 містечок.

Запитайте будь-кого з місце
вих, де найкраще закінчувати 
подорож Півднем. Відповідь за
вжди одна: Новий Орлеан, штат 
Луїзіана. Попри те що багатьом 
місто відоме страшними на
слідками урагану Катріна, най
частіше сюди приїздять саме по 
дух свободи, смачну їжу та хо
роший блюз. Центральна ву
лиця Бурбон-стрит знана своїми 
барами. На відміну від інших 
міст США, де пити алкогольні 
напої на вулиці заборонено, таке 
правило не стосується централь
ної вулиці Нового Орлеану. 
Якщо ж комусь удень якось не 
дуже затишно в барі, то цю про
блему тут вирішили просто: за
мурували вікна так, щоб до залу 
не потрапляло світло, а музи
канти готові грати блюз у будь-
який час доби. 
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ПоКАЗоВІ жиТТЄВІ 
МЕТАМоРФоЗи
Моя однокласниця Вікторія 
суттєво змінилася за останні 
вісім років. Приміром, ра
ніше дуже любила слухати 
«Океан Ельзи», а тепер геть 
байдужа до музики цього 
гурту. Свого часу пила багато 
чаю, а зараз обожнює каву. 
Схудла на 10 кг і не їсть після 
шостої години. Курила й ки
нула! Вийшла заміж, наро
дила дитину. Але найкраще 
світоглядні метаморфози де
монструє зміна її мрій. Ще в 
якомусь 2005-му вона казала, 
що до повного щастя їй не 
вистачало виграти у вітчиз
няній лотереї «Хто там?», а 
тепер мріє стати власницею 
Green Card, що дозволяє виї
хати до США. 

сМЕРТь У ЛисТоПАДІ
Листопад пахне смертю. При
рода впадає в стан коми, яка 
неодмінно закінчується вми
ранням. Так, відродження 
буде, та коли? За три місяці, 
які ще треба пережити. Нема 
нічого сумнішого за листопа
довий захід сонця – на тлі 
останніх променів блідого сві
тила, що похапцем ховається 
за хмарами, будь-яке місто 
починає нагадувати Прип’ять 
химерністю «постапокаліп
тичних» картинок. Тоді ліх
тарні стовпи символізують 
шибениці, в кожному парку 
очікуєш старого могильного 
хреста, що раптом визирне 
між кущами. А вечірнє світло 
вікон лише підкреслює без
межність темряви, яка огор
тає все навколо. 

:(
У мовній по-

літиці 
фітнес-

клубу, який я 
відвідую в 

рідному Ки-
єві немає 
місця для 

української.
Сумно, але у 
столиці рід-
ної держави 
почуваєшся 
як за кордо-

ном

Дмитро  
Губенко

Валерія  
Бурлакова

Валентина 
Кузик

АРМАГЕДДоН І РЕКЛАМА
Кінця світу не буде. До того ж 
не тільки в грудні 2012-го, а 
взагалі. Так воно завжди тра
пляється з надто розрекламо
ваними речами. Це навіть у 
політиці помітно. Ось 2004 
рік, і вам із трибуни Майдану 
розповідають про інтеграцію в 
Європу. І що ви бачите за 
кілька років? А ось 2010-й, і 
вас запевняють у неминучому 
покращенні та «податкових 
канікулах». Ну і як?.. Словом, 
надмірна реклама якимось ма
гічним чином завжди нищить 
ринкові перспективи про
дукту. От і тепер погляньте: 
скільки разів ми останніми ро
ками чули про неминучий кі
нець світу – завдяки «проро
цтву» майя або через астероїд 
Апофіс, чи від Великого 
адронного колайдера? А ні
чого не стається. І не ста
неться, повірте. 

БЕЗ ПРАВА НА МоВУ
У мовній політиці фітнес-
клубу, який я відвідую в рід
ному Києві, на жаль, немає 
місця для української. Мої 
неодноразові пропозиції ви
користовувати в комунікації 
з клієнтами окрім російської 
ще й державну (тобто я про
поную двомовність) адміні
страція залишає без відпо
віді. Водночас львівський та 
чернівецький клуби цієї 
(найбільшої в країні) 
фітнес-мережі, як можна по
бачити на сайті компанії, 
оформлені все-таки україн
ською. А от мовно-культурні 
права киян, які нещодавно 
масово проголосували за 
партії та депутатів, що ви
ступають на захист україн
ської мови, мережа чомусь 
ігнорує. Сумно, але у столиці 
рідної держави почуваєшся 
як за кордоном. 

сМІХ КРІЗь БІЛь
Друг, який ніколи не втрачає 
почуття гумору, послизнувся 
на східцях у переході. «Я 
руку зламав, – каже з по
смішкою, спробувавши під
вестись. – А може, й ногу». Ви
кликаємо «швидку». За 40 хв 
її ще немає... «Жертва» ба
дьориться й жартує, але на 
вулиці холодно. Знов і знов 
телефонуємо лікарям, укотре 
докладно пояснюємо, де на 
майдані Незалежності розта
шована «труба» та про які 
саме сходи йдеться. «Ми 
були там, вас немає», – зре
штою засвідчує лікар. «Зу
стріньмося біля Головпо
штамту», – прошу я. Відві
вши рятівників до потерпі
лого, дізнаюсь: нас медики 
бачили, та не ідентифіку
вали. «Тому що ви сміялись! 
– роздратовано пояснили 
вони. – Й пацієнт реготав».  

Вікторія  
Матола

FACEbook І я
Дивуюсь, а часом захоплююся 
тими, хто має сміливість 
«жити» в соцмережах. Тими, 
хто вихлюпує душу на сто
рінки Facebook, заливає фото
звіти з відпочинку чи повідо
мляє про зміну статусу осо
бистого життя. Окрім періо
дичних «лайків» та онов
лення власної «аватарки», 
моя активність проявляється 
ще хіба в приватному 
онлайн-«чатуванні». І не 
тому, що нема чого сказати й 
виставити на суд «мережевих 
френдів». Вочевидь, приват
ність для мене важливіша, ніж 
прояв тимчасової психології 
«клікабельності». А може, це 
лише бажання втримати ін
тригу в очікуванні комунікації 
зі справжніми друзями. 

Богдан  
Буткевич

НАш ТИЖДЕНЬ| 

олександр 
Михельсон
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