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Пукач поставив три крапки
Чому оголошення вироку 
вбивці Георгія Гонгадзе збіглося 
з висунутими Тимошенко 
обвинуваченнями в організації 
замовленого вбивства
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Філіпп де Лара про те, як 
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донині справляють вплив 
на різні держави та їхню 
культуру
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років вплинуло 
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національний рух
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на повторних 
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Генеральна 
прокуратура 
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Троє в човні
Чому невизнання 
азербайджанських 
політв’язнів 
у ПАРЄ створює 
проблеми для 
українських

Битва за Київ
Які технологічні компенсатори 
власної непопулярності 
серед киян придумає влада, 
щоб перемогти на виборах 
столичного мера і в Київраду

Зенон Завада: 
чому я не 
вірю лідерам 
опозиції

«Противсіх»  
Махно та інші…
Ігор Лосєв про те, чому 
«противсіхство» –  
це тяжка національна 
хвороба української 
ментальності
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Прибуткова газова війна
Як основні групи впливу 
у владному конгломераті 
намагаються скористатися 
газовим протистоянням із 
Росією у власних інтересах
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Арт-оптиміст
Павло Гудімов про 
модних ремісників, зміну 
культурного вектора і те, 
чому українці не розуміють 
сучасного мистецтва
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Україні міністр 
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Харківщини,  
які варто побачити 
незалежно  
від пори року
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Скринька Пандори
Чому перспектива  
виходу Великої Британії  
з об’єднаної Європи може 
призвести до ланцюгової 
реакції серед інших 
членів ЄС
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радикали
Куди поділися 
українські 
скінхеди

Обережніше з ентузіазмом
Показники світової 
економіки покращуються, 
але не настільки, 
як здається декому   
з інвесторів
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29 
січня гавайський серфінгіст Гар-
рет МакНамара підкорив 30-ме-
трову океанську хви  лю біля пор-
тугальського портового містечка 

Назаре. Так він встановив новий світовий ре-
корд, перевершивши своє попереднє гіннесів-
ське досягнення 2011 року. Тоді спортсмен 
проїхався на серфінговій дошці на хвилі зав-
вишки майже 24 метри.
Гаррет GMAC МакНамара є американським 
професійним віндсьорфером та човнярем-
екстрималом, який здолав найвищі океанські 
хвилі у світі.

Фото: REUTERS

Верхи  
на хвилі
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П
ечерський райсуд міста 
Києва виніс вирок остан
ньому з безпосередніх ви
конавців убивства журна

ліста Георгія Гонгадзе, яке було 
скоєне у вересні 2000-го. Колиш
нього керівника карного розшуку 
МВС України генерала Олексія 
Пукача засудили до довічного 
ув’язнення. Раніше, 2008-го, за 
співучасть у цьому злочині пока
рання у вигляді 12–13 років по
збавлення волі вже дістали троє 
його колишніх підлеглих-
міліціонерів. 

Під час процесу Пукач не раз 
дивував своїми показаннями 
учасників засідань, але не пресу 
– суд був закритий для представ
ників ЗМІ. Він, зокрема, ствер
джував, що Гонгадзе був агентом 
іноземної розвідки, або розпові

Тиждень  
в історії

  31 січня 1893    1 лютого 1893    2 лютого 1943  

  24–30 січня  
Віктор Янукович 
підписав угоду з 
Shell про розробку 
сланцевого газу на 
території України

Пукач поставив три крапки

Автор: 
Мілан Лєліч

Каталонський 
парламент ухвалив 
декларацію про 
суверенітет області

Володимир 
Рибак відмовився 
скликати 
позачергову 
сесію ВР

Завершилась одна 
із ключових битв 
Другої світової війни – 
Сталінградська

У патентному бюро 
США зареєстровано 
торгову марку 
Coca-Cola

Томас Едісон створив у 
Нью-Джерсі першу в світі 
кіностудію

дав, що журналіст готував дер
жавний переворот. Свою про
вину у вбивстві Гонгадзе Пукач 
визнав частково, вказавши, що 
хотів лише залякати його, але 
випадково зламав шийний 
хрящ, що й призвело до смерті, 
однак суд не зважив на цей ар
гумент. 

Показовішим є обґрунту
вання Пукачем мотивів зло
чину. Він зазначав, що викону
вав наказ колишнього голови 
МВС Юрія Кравченка, сподіва
ючись таким чином дістати під
вищення по службі та нове мілі
цейське звання. «Мене дивує, 
що суд визнав доведеною наяв
ність вказівки Пукачу від міні
стра внутрішніх справ Крав
ченка й водночас не побачив за
мовного характеру вбивства, 

– заявила одразу після оголо
шення вироку Валентина Тели
ченко, адвокат вдови журналіста 
Мирослави Гонгадзе. – У вироку 
не названі прізвища гіпотетич
них замовників».

Теличенко сподівається 
оскаржити вирок Пукачу, дома
гаючись визнання мотивом зло
чину замовлення вбивства. Вона 
також додала, що спільно з вдо
вою Георгія Гонгадзе вимага
тиме поновлення справи проти 
Юрія Кравченка, яке було виді
лене раніше в окреме впрова
дження. Як пояснила адвокат, 
«справа про замовників убив
ства Гонгадзе формально не за
крита і до неї треба поверну
тися».

Імена можливих замовників 
Пукач озвучив ще влітку 2011 
року. Це колишній президент 
Леонід Кучма й тодішній голова 
його Адміністрації та екс-спікер 
Верховної Ради Володимир Лит
вин. Їхні прізвища Пукач знову 
згадав одразу після того, як по
чув свій вирок: «Я погоджуся (з 
вироком), коли в цій клітці зі 
мною будуть Кучма і Литвин». 
Але жодної реакції на ті слова від 
ГПУ наразі немає. Таким чином, 
з усіх справ, пов’язаних з убив
ством Гонгадзе, незакритою ли
шається одна-єдина – щодо при
четності до нього екс-міністра 
Кравченка. З часу загадкової 
смерті останнього вже минуло 
понад вісім років, отже, схоже, 
справа приречена залишитися 
нерозкритою. 

Безумовно, Кравченко для 
влади є найзручнішим фігуран
том справи Гонгадзе – покійний 
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Народився Тадеуш 
Косцюшко, організатор 
повстання в Польщі  
1794 року, герой війни за 
незалежність у США

Освітня реформа 
в Росії, створення 
чотирьох типів 
навчальних закладів 
(школи, гімназії, 
ліцеї, університети)

  3 лютого 1815    4 лютого 1746    5 лютого 1803  
У Швейцарії 
засновано першу 
в світі фабрику 
твердого сиру

  6 лютого 1893  
Народився Дмитро 
Григорович, 
український 
авіаконструктор, 
творець гідроплана

ф
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Пожежа в 
нічному клубі у 
бразильському 
місті Санта-
Марія. Загинуло 
понад 200 осіб

Екс-депутата від ПР Олександра 
Шепелева оголошено в 
міжнародний розшук за 
підозрою в організації замаху 
на колишнього акціонера 
Родовід Банку

У багатьох містах 
України відбулися 
акції пам’яті героїв 
Крут. Подекуди 
траплялися сутички  
з міліцією 

Королева 
Нідерландів Беатрікс 
зреклася престолу  
на користь свого  
сина Віллема-
Александра

16 вересня 2000 року 
Журналіст Георгій Гонгадзе виходить із роботи о пів 
на одинадцяту вечора і зникає в невідомому на-
прямку.
2 листопада 2000 року 
У лісі біля міста Тараща Київської області знаходять 
обезголовлене тіло, яке згодом визнають тілом уби-
того журналіста.
28 листопада 2000 року  
Лідер Соцпартії Олександр Мороз звинувачує тодіш-
нього президента Леоніда Кучму у вбивстві Гонгадзе, 
згодом оприлюднює так звані плівки Мельниченка.
Грудень 2000 року  
На Майдані в Києві розгортається наметове міс-
течко, починається акція «Україна без Кучми».
Січень 2001 року 
Генпрокуратура порушує справу проти майора 
Мельниченка, звинувачуючи його в наклепі.
27 лютого 2001 року
Генпрокуратура порушує справу за статтею «Умисне 
вбивство».
9 березня 2001 року 
Сутички під Адміністрацією президента, кінець акції 
«Україна без Кучми».
Квітень 2001 року 
Микола Мельниченко та вдова Гонгадзе Мирослава 
дістають політичний притулок у США.
15 травня 2001 року 
Голова МВС Юрій Смирнов заявляє, що вбивство Гон-
гадзе не має політичних мотивів і скоєне колишніми 
зеками, які загинули в грудні 2000 року.
Вересень 2002 року 
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради вимагає 
від Генпрокуратури порушити проти Леоніда 
Кучми та осіб із його найближчого оточення (Во-
лодимира Литвина, Юрія Кравченка, Леоніда Дер-
кача) кримінальну справу за організацію викра-
дення Гонгадзе.
Жовтень – листопад 2003 року 
Арештовано генерала МВС Олексія Пукача, якому ін-
кримінують знищення документів про організацію 
стеження за Гонгадзе, але невдовзі його відпускають 
під підписку про невиїзд та знімають усі звинува-
чення.
14 січня 2005 року 
Проти Пукача порушують кримінальну справу за зло-
вживання службовим становищем, 24 січня його 
оголошують у розшук.
1 березня 2005 року 
Президент Віктор Ющенко оголошує, що вбивці Гон-
гадзе затримані.
3 березня 2005 року 
Генеральний прокурор Святослав Піскун заявляє про 
намір допитати у зв’язку з причетністю до справи 
Гонгадзе екс-голову МВС Юрія Кравченка.

4 березня 2005 року 
Кравченка знаходять мертвим на своїй дачі в Кончі-
Заспі, слідство вважає це самогубством, хоча на 
його тілі знайдено одразу два вогнепальних пора-
нення в голову.
9 січня 2006 року 
Апеляційний суд Києва починає слухання у справі щодо 
причетності екс-працівників МВС Миколи Протасова, 
Валерія Костенка та Олександра Поповича до вбивства 
Гонгадзе, процес триває в закритому режимі.
29 серпня 2006 року 
Мати журналіста Леся Гонгадзе заявляє про недо-
віру слідству та суду у справі її сина.
15 березня 2008 року 
Апеляційний суд Києва засуджує Протасова до 13 ро-
ків позбавлення волі, Костенка та Поповича – до 12.
31 травня 2009 року 
Після тривалої коми помирає відставний генерал мі-
ліції Едуард Фере, якого вважали близьким до Олек-
сія Пукача.
21 липня 2009 року 
У селі на Житомирщині затримано Пукача.
28 липня 2009 року 
На вказаному Пукачем місці в селі на Київщині зна-
ходять рештки черепа, який, імовірно, належить Гон-
гадзе.
10 вересня 2010 року 
Досудове слідство у справі Гонгадзе завершене, єди-
ним звинуваченим є Пукач, який, за версією ГПУ, діяв 
за вказівкою Кравченка.
28 квітня 2011 року 
У Печерському суді Києва починається судовий про-
цес над Пукачем.
23 травня 2011 року 
ГПУ висуває Леонідові Кучмі звинувачення у переви-
щенні влади та службових повноважень, наслідком 
чого була загибель Гонгадзе.
30 серпня 2011 року 
Олексій Пукач називає Кучму, Литвина та Кравченка 
замовниками вбивства Гонгадзе.
21 жовтня 2011 року 
Конституційний Суд України визнає, що докази, зі-
брані особою, не уповноваженою на їх збирання, не 
можуть бути підставою для обвинувачення в суді – 
таким чином, плівки Мельниченка втрачають своє 
значення.
14 грудня 2011 року 
Печерський суд Києва визнає незаконним пору-
шення справи проти Леоніда Кучми. 20 січня 2012 
року це рішення підтверджує Київський апеляційний 
суд, а 26 червня – Вищий спецсуд України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ.
29 січня 2013 року 
Печерський суд засуджує Олексія Пукача до дові-
чного ув’язнення.

ПОВНА ХРОНОЛОГіЯ СПРАВи ГОНГАДЗЕміністр уже не зможе нікого 
«здати». Але для суспільства пи
тання причетності Кучми та Лит
вина до вбивства журналіста і 
після вироку Пукачу лишається 
відкритим. Де-факто керівни
цтву держави вигідно й далі три
мати обох їх на гачку. Кучма, хоча 
він уже давно відійшов від вели
кої політики, є не лише інстру
ментом впливу на Віктора Пін
чука (показово, що телеканали 
олігарха проігнорували інформа
цію про те, що Пукач в остан
ньому слові на суді згадав Кучму 
і Литвина) та пов’язаних із ним 
політиків, а й у перспективі може 
стати черговим свідком обвину
вачення у справах проти Юлії 
Тимошенко. Адже ті події розгор
талися саме під час його прези
дентства. Володимир Литвин, як 
і низка пов’язаних із ним людей, 
попри втрату колишньої полі
тичної ваги, залишається членом 
більшості в парламенті, й привид 
справи Гонгадзе гарантує його 
лояльність під час голосувань. 

Вочевидь, не є випадко
вістю те, що оголошення ви
року Пукачу збіглося з висуну
тими Генпрокуратурою обви
нуваченнями Юлії Тимошенко 
в замовленні вбивства доне
цького бізнесмена Євгена Щер
баня 1996 року, за що їй також 
загрожує довічне ув’язнення. 
Усе це видається спробою пере
конати українське суспільство, 
а головне – західних політиків, 
що за гучні замовні вбивства в 
Україні карають не лише опо
зиційних політиків. Утім, 
оскільки справедливого пока
рання справжніх замовників 
убивства журналіста наразі не
має, справа Гонгадзе і далі ли
шатиметься інструментом по
літичних ігор, якою вона є вже 
понад 10 років.  
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ДЖОН КЕРРі
нове обличчя США
Сенат проголосував за 
призначення держсе-
кретарем демократа, 
який замінить Гілларі 
Клінтон.

ВАЛєРій ҐєРАСіМОВ
закидає 
шапками
Начальник Генштабу Збройних сил 
Росії нагадав, що його країна гото-
ва до великомасштабних 
війн, бо їх «ніхто не за-
перечує».

МиКОЛА АЗАРОВ
повчає
Прем’єр закликав журна-
лістів не писати мате-
ріалів про «вигада-
ні недоліки», бо він, 
мовляв забагато часу 
витрачає на перевір-
ку «недостовірної ін-
формації».

«Ліва» зброя
Transparency International уперше провела дослідження щодо 
корупції в оборонному секторі. До моніторингу потрапили 
82 країни, які є експортерами зброї. Висновки невтішні: у 70% із 
них корупційні ризики цієї галузі є доволі високими. За 
підрахунками організації, через тіньові оборудки світова оборонка 
втрачає $20 млрд щороку. Так, Україна, яка у кращі часи посідала 
шосте-сьоме місця за обсягами експорту зброї у світі, а нині 
опустилася на дванадцяте, опинилась у категорії країн із відносно 
високим рівнем корупції в ОПК. У звіті Transparency International 
ідеться про те, що Київ не здійснює системного й адекватного 
контролю держзакупівель, а це, своєю чергою, позначається на 
фінансовій прозорості підприємств галузі.

За даними 
Transparency 
International

Категорія А 
(дуже низькі корупційні ризики)

Категорія В 
(низькі корупційні ризики)

Категорія С 
(помірні корупційні ризики)

Категорія D+ 
(відносно високі корупційні ризики)

Категорія D- 
(високі корупційні ризики)

Категорія Е 
(дуже високі корупційні ризики)

Категорія F 
(критичні корупційні ризики)

УКРАЇНА

Узбекистан

Алжир

Лівія

СиріяАнгола

Єгипет

Індонезія

Венесуела

Іран

Саудівська 
Аравія

Пакистан

Туреччина

Казахстан

Китай

Росія

Кенія
ПАР

ІндіяМексика

Бразилія

Японія
Франція

Іспанія

Польща

Південна 
Корея

Норвегія

Швеція

Велика Британія

США

Німеччина

Австралія

126-те місце 
з-поміж 179 країн посідає 
Україна в останньому рейтин-
гу свободи слова «Репортерів 
без кордонів». 

На 0,2%
зріс ВВП України торік замість 
запланованих урядом 3,9%. 
Дані Держстату

2039 грн
стільки в середньому коштує 
держбюджету денне утриман-
ня одного депутата

190 млн грн
витратять на ремонт лікар-
ні для високопосадовців. Дані 
«Вісника державних закупі-
вель»

ФЕйС-КОНТРОЛЬ МАйЖЕ СЕРйОЗНО

ОЛЕКСАНДР  
ЯРОСЛАВСЬКий
поняття не має
…хто купив у нього «Мета-
ліст», від якого він відмовив-
ся через тиск харківської 
влади. Водночас обі-
цяє надалі інвестувати 
в бізнес поза межами 
Харкова.

ЛЕОНіД КОЖАРА
вражає інтеграціями
Міністр закордонних 
справ під час диплома-
тичного заходу заявив, 
що пріоритет Укра-
їни – євроінтегра-
ція, а не інтеграція 
до ЄС.

ДОСЛіДЖЕННЯ
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«Ліва» зброя
Transparency International уперше провела дослідження щодо 
корупції в оборонному секторі. До моніторингу потрапили 
82 країни, які є експортерами зброї. Висновки невтішні: у 70% із 
них корупційні ризики цієї галузі є доволі високими. За 
підрахунками організації, через тіньові оборудки світова оборонка 
втрачає $20 млрд щороку. Так, Україна, яка у кращі часи посідала 
шосте-сьоме місця за обсягами експорту зброї у світі, а нині 
опустилася на дванадцяте, опинилась у категорії країн із відносно 
високим рівнем корупції в ОПК. У звіті Transparency International 
ідеться про те, що Київ не здійснює системного й адекватного 
контролю держзакупівель, а це, своєю чергою, позначається на 
фінансовій прозорості підприємств галузі.

За даними 
Transparency 
International

Категорія А 
(дуже низькі корупційні ризики)

Категорія В 
(низькі корупційні ризики)

Категорія С 
(помірні корупційні ризики)

Категорія D+ 
(відносно високі корупційні ризики)

Категорія D- 
(високі корупційні ризики)

Категорія Е 
(дуже високі корупційні ризики)

Категорія F 
(критичні корупційні ризики)
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Велика Британія

США

Німеччина

Австралія

МАйЖЕ СЕРйОЗНО

12,68 млрд грн
заборгували українці за «комунал-
ку». Дані Держстату станом на гру-
день 2012-го

Понад 7,5 тис. 
українців
отримали у 2012 році «карту по-
ляка»

КОРОТКО ПРО РЕАКЦію ЗАХОДУ  
НА НОВі ЗВиНУВАчЕННЯ ПРОТи ТиМОШЕНКО

Франція
Як повідомив представник МЗС Франції Філіпп 
Лале, влада його країни занепокоєна повідомлен
нями про те, що екс-прем’єра Юлію Тимошенко 
підозрюють в організації вбивства Євгена Щерба
ня. «Ми висловлюємо жаль у зв’язку з новою спра
вою стосовно пані Тимошенко в межах розсліду
вання смерті Щербаня. Нагадуємо, що Франція 
та її європейські партнери вже висловлювалися 
щодо явно несправедливих і політично мотивова
них судових розглядів проти Тимошенко та інших 
представників опозиції», – сказав він на брифін
гу в Парижі. Лале підкреслив, що перед заплано
ваним на 25 лютого самітом Україна – ЄС Київ має 
продемонструвати, що він справді готовий збли
жуватись із Брюсселем і враховувати занепокоєн
ня останнього деякими подіями в Україні.

єС
Посол Євросоюзу Ян Томбінський заявив, що під 
час саміту Україна – ЄС буде обговорено питання 
щодо Тимошенко та інших подібних справ у держа
ві. «Тому що без вирішення проблеми вибірково
го правосуддя неможли
во просунутися вперед у 
відносинах між Україною 
та ЄС», – підкреслив він. 
Підтримку екс-прем’єрові 
висловили також євро
пейський комісар із пи
тань розширення та по
літики сусідства Штефан 
Фюле (на фото), депутат 
Європарламенту Ребекка 
Гармс (група зелених, Ні
меччина). Євродепутат і 
голова Комісії міжпарла
ментського співробітни
цтва ЄС – Україна Павел Коваль теж вважає, що рі
шення вручити Тимошенко повідомлення про під
озру в замовленні вбивства «вплине й на календар 
українсько-європейського діалогу, і – що ще важли
віше – на атмосферу двосторонніх контактів».

Німеччина
Депутат Бундестагу від Партії зелених Віола фон 
Крамон заявила, що нові звинувачення проти ко
лишньої очільниці Кабміну перекреслюють пер
спективу підписання Угоди про асоціацію з ЄС у 
2013 році. «Звинувачення в убивстві проти Юлії 
Тимошенко є очевидною спробою уряду і проку
ратури України об’єднаними зусиллями назавжди 
позбутися єдиного серйозного політичного супер
ника», – вважає фон Крамон.

США
Гілларі Клінтон наполягає і надалі на негайно
му звільненні Юлії Тимошенко. Про це колишній 
державний секретар США повідомила в листі до 
ув’язненого лідера української опозиції, переда
ному через американського посла в Україні Джо
на Теффта: «Я з великим занепокоєнням стежу за 
Вашою ситуацією і хочу ще раз запевнити, що Спо
лучені Штати виступають за Ваше негайне звіль
нення», – написала Гілларі Клінтон. Водночас в 
українських ЗМІ з’явилася інформація про те, що 
«список Маґнітского» можуть поширити на «інші 
країни, які порушують права людини», зокрема на 
Україну та Білорусь.

З
давалося б, після останніх парламентських перегонів із полі
тичної карти України має остаточно зникнути партія Віктора 
Ющенка «Наша Україна», яка в запеклій боротьбі з «радика
лами» Олега Ляшка змогла-таки завоювати почесну сьому 

сходинку з результатом 1,11%. Але не так сталося, як гадалося. Через 
три місяці після виборів за напівмертвий політичний проект розго
рілася неабияка боротьба між двома угрупованнями: перше очолив 
сам Ющенко зі своїм найближчим оточенням, друге – голова полі
тради партії (і її фактичний спонсор) Сергій Бондарчук, екс-
гендиректор (за Ющенка) Державної компанії з експорту та імпорту 
продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укр
спецекспорт». За давньою українською традицією обидва «геть
мани» одразу оголосили своїх опонентів розкольниками. Минулого 
тижня в столиці майже одночасно відбулося одразу два засідання: 
одне – в партійному офісі на вул. Спаській, де зібралися прихиль
ники Бондарчука, друге – в готелі «Київ», куди підійшли прибіч
ники Ющенка. Сили поділилися приблизно порівну: ні на тому, ні 
на тому не було зібрано кворум для ухвалення якихось конкретних 
рішень. За словами джерел, Бондарчук контролює більшість у полі
траді партії, натомість Ющенко – президію цієї самої політради, і 
згадані керівні органи ніяк не можуть знайти спільну мову. Звісно, 
жабомишодраківка на руїнах «Нашої України» не викликала б ні
чого, окрім посмішки, якби не була чудовою ілюстрацією того, куди 
може зайти колись потужна партія, якщо дозволить собі потонути в 
інтриганстві, пошуку ефемерних «зрадників», безглуздих амбіціях 
та створенні «теплої ванни» для свого вождя. До речі, про вождів. 
«Ми не повинні призначати лідерів, нам не потрібен Каддафі або 
Кім Чен Ір», – прокоментував Бондарчук останні події довкола НУ, 
прямо натякаючи на Ющенка. На тлі чуток про створення Віктором 
Андрійовичем якогось нового політичного проекту ці слова можуть 
означати одне: екс-гарант якщо і зможе стати для когось фюрером, 
то хіба що для улюблених ним бджіл.  

МАНіЯ ВЕЛичі
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Газ для Межигір’я
Основні групи впливу у владному конгломераті намагаються 
скористатися газовим протистоянням із Росією у власних інтересах

О
станнім часом газове 
протистояння України та 
Росії поглибилося, росій
ські ЗМІ заговорили про 

наближення нової газової війни, 
а в ЄС висловили сподівання, що 
це не створить проблем для по
стачання блакитного палива єв
ропейським споживачам, як це 
було 2009-го. Відповіддю Укра
їни на так звану обхідну страте
гію російського монополіста й 
утримування високих цін на газ 
стало підписання 24 січня в Да
восі угоди між компанією Shell 
Exploration and Production 
Ukraine Investment BV і «Надра 
Юзівська» про розподіл продук
ції від видобутку сланцевого газу 
на Юзівській ділянці в Харків
ській і Донецькій областях. Від
разу після цього стало відомо про 
виставлення Газпромом рахунку 
«Нафтогазу України» за неви
браний згідно з угодами газ. 

Позиція російської сторони 
зрозуміла: Москва веде гру на до

тискання Януковича до капітуля
ції та щонайменше здачі ГТС, а 
щонайбільше – згоди на вхо
дження до Митного союзу. Укра
їнські керманичі, звісно ж, керу
ються не прагненням до зни
ження енергетичної залежності 
від Москви: у владі не прихову
ють, що, навпаки, згодні навіть 
на посилення енергетичної й 
економічної залежності від Росії, 
лишень би це відбувалося на ви
гідних для близьких до неї 
бізнес-структур умовах. Водно
час проблеми Газпрому нароста
ють, у Росії діє довгострокова 
програма, що передбачає що
річне підвищення внутрішніх цін 
на газ до рівня світових. Продо
вження так званої сланцевої ре
волюції може призвести до того, 
що рівень цін на російське па
ливо на внутрішньому ринку 
значно раніше зрівняється або 
принаймні впритул наблизиться 
до цін на європейському ринку. 
Тож навіть за умо  ви входження 

України до Митного союзу чи 
створення СП із управління ГТС 
уже через два-три роки будь-які 
цінові знижки можуть бути по
вністю нівельовані. 

СіМЕйНий ПіДРЯД
Тенденції останнього часу можуть 
свідчити, що інтереси основ    них 
гравців у владному конгломе
раті, зокрема й у «Сім’ї», дедалі 
більше пов’язані не зі знижен
ням ціни російського газу, а із 
спробами скористатися ними 
для розвитку власних прибутко
вих проектів. 

«Сім’я» робить ставку на 
внут  рішній видобуток газу, про 
це свідчать як вище згадана угода 
із Shell, так і скандал із компа
нією Шуфрича – Рудьковського 
«Нафтогазвидобування», яка до 
ос тан  нього часу контролювала 
близько третини видобутку газу в 
Україні. За інформацією, яка по
трапила у ЗМІ завдяки депутату 
Олександру Бригинцю, бли зько 

Автор: 
Олександр 

Крамар

«ВСЄМ СПАСІБО!». Президент України 
Віктор Янукович, міністр енергетики та вугільної 

промисловості Едуард Ставицький,  
прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте  

та виконавчий директор компанії Shell  
Пітер Возер після підписання  

газової угоди в Давосі   
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ВиСОКі ЦіНи НА ГАЗ 
СПРиЯТЛиВі ДЛЯ 
ЕНЕРГЕТичНиХ ПРОЕКТіВ 
«СіМ’ї», АХМЕТОВА ТА 
ФіРТАША

30% акцій цієї компанії на ко
ристь пов’язаних із «Сім’єю» 
структур – такою мала бути пла та 
за продовження її ліцензії на ви
добуток. Маючи повний контр
оль над Міністерством природ
них ресурсів та Мінергетики, які 
де-факто курує Едуард Ставиць
кий, «Сім’я» має широкі можли
вості для нарощування своєї 
частки і в інших проектах, 
пов’язаних із газовидобуванням. 
Подейкують, що навіть у спіль
ному проекті із всесвітньо відо
мою компанією Shell є інтерес 
«Сім’ї», який може представити 
маловідома компанія «СПК-
Геосервіс». Остання уже зараз 
отримала 10% акцій у «Надра 
Юзівській». Але ніхто не може 
гарантувати, що частка «СПК-
Геосервіс» у «Надра Юзівській» у 
будь-який момент не зросте до 
контрольного пакета, як це уже 
було із часткою таємничих при
ватних інвесторів у компанії 
«ХлібІнвестБуд».

Не дарма ж СП з видобутку 
сланцевого газу отримало при
вілейовані умови для роботи. 
Важливо, що Shell має здійсню
вати масштабні закупівлі саме в 
українських постачальників і 
слід очікувати, що структури, 
близькі до влади, які мають бага
тий досвід оборудок із держзаку
півлями, спробують скориста
тися можливостями, що відкри
ватимуть сотні мільйонів інвес
тицій уже на першому етапі, і де
сятки мільярдів у випадку під
твердження та промислового ви
добутку сланцевого газу. 

СТРАТЕГіЯ ОЛіГАРХіВ
Крім того, як «Сім’я», так і ДТЕК 
Ріната Ахметова не приховують 
інтересу до видобутку та пере
робки вугілля, а високі ціни на 
газ роблять цей бізнес більш 
рентабельним і навіть відкри
вають перспективи видобутку 
газу із вугілля. Причому ДТЕК 
не лише концентрує вуглевидо
бувні акти  ви в Україні, а й 
енергійно нарощує видобу
вання цього палива у Східному 
(російському) Донбасі в Ростов
ській області. Уже 2013 року ви
добуті там обсяги ДТЕК мають 
зрости у 4,6 рази – до 1,8 млн 
тонн. Врешті, міф про про
блеми, які створюють високі ціни 
на газ металургійним активам 
Ахметова так само перебільше
ний. Якщо до кризи 2008–2009 
років українські метпідприєм

ства споживали 9–10 млрд м3 
газу щороку, то у 2011-му ці об
сяги зменшилися до 5,5 млрд м3, 
а за 2012 рік навіть не сягнули 3,9 
млрд м3. При цьому частка під
приємств СКМ становить майже 
половину того обсягу, а заплано
ване (і поволі уже реалізовуване 
Метінвестом) застосування тех
нології пиловугільного пали  ва у 
підсумку має знизити спожи
вання газу меткомбінатами олі
гарха взагалі до 1 млрд м3 на рік. 
Інакше кажучи, такий обсяг для 
своїх підприємств олігарх цілком 
може видобувати й в Україні. 

Паралельно структури Ахме
това виявляють інтерес до вироб
ництва як газу на шельфі Чор
ного моря (Vanco Prykerchenska), 
так і нетрадиційного газу, що 
може забезпечити максимальні 
прибутки саме в умовах дорого 
імпортного палива. Так, у грудні 
2012-го ДТЕК та австралійська 
компанія Linc Energy (яка протя
гом 12 років займається підзем
ною газифікацією вугілля на ро
довищах в Австралії) домовилися 
про співпрацю і підписали мемо
рандум про взаєморозуміння та 
угоду про розробку попереднього 
техніко-економічного обґрунту
вання з виробництва синтез-газу 
шляхом підземної газифікації ву
гілля в Україні. Гендиректор 
ДТЕК Максим Тимченко заявив, 
що очікує початку видобутку 
синтез-газу в 2014-му

Найбільшим промисловим 
споживачем блакитного палива 
залишається Ostchem Holding 
Дмитра Фірташа. Однак, претен
дуючи на монопольні позиції на 
газорозподільні активи та маючи 
можливість уже третій рік по
спіль імпортувати газ із закор
дону напряму, минаючи Нафто
газ (зокрема, й за спотовими ці
нами), олігарх цілком здатний не 
лише забезпечити їх газом на 
прийнятних умовах, а й скорис
татися ситуацією із високими ці
нами російського блакитного па
лива для Нафтогазу для нарощу
вання своєї частки на ринку про
мислових споживачів. Зокрема, 
саме структури Дмитра Фірташа 
можуть стати ключовим гравцем 
у різних схемах із закупівлі газу 
на ринку ЄС. 

ЗМІ уже повідомляли про те, 
що у грудні минулого року у 
Швейцарії була зареєстрована 
нова компанія, що має назву 
Ostchem Gas Trading AG, очільни
ком якої став виконавчий дирек

тор Rosukrenergo AG, що також 
належить олігарху. За тиждень 
після того близький до групи 
Фірташа голова правління На
фтогазу Євген Бакулін заявив, що 
промисловцям слід купувати газ 
в альтернативних трейдерів, бо 
так дешевше. На держмонопо
лію, за словами Бакуліна, є сенс 
скинути постачання палива насе
ленню та підприємствам ЖКГ. 

Вже 2013 року Ostchem Gas 
Trading хоче імпортувати понад 8 
млрд м3 блакитного палива, з 
яких близько чверті має намір 
продати не пов’язаним із Фірта
шем промисловим споживачам. 
А в найближчій перспективі олі
гарх готовий нарощувати по
ставки в Україну принаймні у 
1,5 раза. Врешті-решт, окрім ім
порту блакитного палива з «аль
тернативних джерел», Фірташ 
так само може взяти участь у 
приватизації газовидобувних ак
тивів в Україні, адже давно вияв
ляє інтерес до того ж таки Укр-
газвидобування, що наразі вхо
дить до складу Нафтогазу. 

У цьому контексті високі ціни 
на російський газ є вигідними для 
основних груп впливу в україн
ському владному конгломераті. А 
тягар надмірно високих тарифів 
на блакитне паливо залишається 

зручним аргументом для лобію
вання різноманітних пільг для 
контрольованих олігархами під
приємств, завищен  ня собівар
тості її продукції, а відтак і засто
сування різних схем оптимізації 
оподаткування. Тому їхній справ
жній інтерес полягає не так у зни
женні цін на газ із  Росії, як у від
мові від імпорту його зайвих обся
гів, що передбачені угодами 2009 
року та пізнішими доповнен-
нями. Особистий інтерес, воче
видь, є однією з ключових при
чин тієї принциповості та послі
довності у протистоянні з Росією у 
газових питаннях. Дешеве па
ливо може бути для них цікаве 
лише у разі можливості реалізації 
тієї чи іншої схеми його перепро
дажу із урахуванням особистого 
інтересу. 

ТЕПЛичНі УМОВи
Згідно з угодою між 
Shell і «Надра Юзів-
ська», звільняються 

від сплати абсо-
лютної більшості 

податків та зборів у 
нафтогазовидо-

бутку і платитимуть 
лише податок на 
прибуток, ПДВ і 
вносити плату за 
надрокористу-

вання. Незалежно 
від змін україн-

ського законодав-
ства ставка податку 
на прибуток для ін-
весторів проекту з 
2014 року станови-
тиме лише 16%. Пе-
редбачені санкції 
до держави у разі 
несвоєчасного по-
вернення ПДВ. На 
інвесторів проекту 

не поширюється дія 
будь-яких норма-

тивних документів 
українського уряду, 
органів місцевого 
самоврядування, 

якщо вони обмежу-
ють права інвес-
тора. Перевірки 
дія льності Shell і 

«Надра Юзівська» 
має проводити 

один держорган не 
частіше одного 

разу на три роки, 
їхня тривалість не 
може перевищу-

вати 10 днів.
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Троє в човні
Невизнання азербайджанських політв’язнів  
у ПАРЄ створює проблеми для українських

К
раїни та люди значно 
більше залежать одне 
від одного, ніж усім хо
тілося б. Свіжий при

клад: остання сесія ПАРЄ, 
провал доповіді про політич
них в’язнів у Азербайджані на 
котрій, імовірно, матиме не
добрі наслідки й для України. 
Точніше для тих вітчизняних 
опозиціонерів та їхніх симпати
ків, хто сподівався обговорити 
під час наступної, квітневої се
сії перспективи статусу полі
тичного в’язня для Юлії Тимо
шенко та Юрія Луценка.

Сама доповідь «Моніторинг 
ситуації з політичними в’язнями 
в Азербайджані» мала для Пар
ламентської асамблеї Ради Єв
ропи засадниче значення. У 
жовтні 2012 року ця міжна
родна організація перша у світі 
юридично визначила термін 
«політв’язень». На цю роботу в 
правників пішли три довгі 
роки. Планували, що доповідь 
німецького соціаліста Крістофа 
Штрессера дасть змогу запрова
дити термінологію на практиці. 
А далі за прецедентом піде роз
виток: дослідження проблеми в 
Україні та Росії.

Але сталося несподіване. 
«Хто уявив би ще пару років 
тому, що в Раді Європи не про
йде резолюція про політичних 
в’язнів? – дивувалась у розмові з 
Тижнем одна з постійних пра
цівниць організації. – Дово
диться констатувати, що лобію
вання офіційного Баку й, безпе
речно, Москви виявилося по
тужнішим, ніж вірність принци
пам прихильників загальної 
справедливості. Питання не в 
тому, як співробітничають між 
собою авторитарні режими. 
Воно в іншому: чому охочих зу
пинити політичні репресії в Єв
ропі з-поміж депутатів ПАРЄ ви
явилося тільки 79 з 224 присут
ніх у залі?

За інформацією Тижня, 
представники азербайджан

ської влади особисто обдзвоню
вали депутатів інших країн. 
Звертались і до представників 
української делегації, принай
мні до декого. Аргументували 
свою заклопотаність, з одного 
боку, наявністю в списку «те
рористів та вбивць», із другого 
– економічними інтересами 
Києва, для якого не зайвина 
азербайджанські нафта й газ.

«Насправді список потен
ційних політв’язнів був заліз
ний, – заперечує Емін, активіст 
однієї з чотирьох громадських 
організацій Азербайджану, за
лучених до укладання переліку. 
– Ми дали кожен свої прізвища. 
Затим зустрілися всі в Берліні: 
правозахисники та офіс Кріс
тофа Штрессера. Приблизно 
90% імен збіглися. Решту при
брали. На кожного в’язня колек
тивно готували «залізне досьє». 
Працювали разом кілька днів, 
звіряли, уточнювали...»

Сподіваючись, що демокра
тів у Раді Європи непереможна 
більшість, захисники азербай
джанських в’язнів, на відміну від 
своїх опонентів, до активної ко
мунікації непередодні голосу
вання не вдалися. Може, якби й 
вони обдзвонювали, перекону
вали та розповсюджували доку
менти, у волевиявленні взяли б 
участь не 224 депутати, а бодай 
на півсотні інформованих та не
байдужих політиків більше. Але 
цього не сталося.

Які висновки випливають із 
проваленого звіту для України? 
Їх кілька. Перший – суто проце
дурний. Якщо на офіційному 
рівні не вдалося визнати й на
звати поіменно азербайджан
ських в’язнів сумління, важко 
уявити камікадзе, який після 
поразки доповідача Крістофа 
Штрессера ризикнув би своєю 
репутацією успішного політика 
заради українців.

Процедура визнання полі
тичних в’язнів така. Представ
ники національної делегації дер

жави, де позбавляють волі з по
літичних мотивів, мусять спря
мувати офіційний запит до Пра
вового комітету ПАРЄ. Останній, 
згідно з жовтневою ухвалою, має 
розглянути це звернення і, якщо 
його підтримає, призначити спе
ціального доповідача стосовно 
країни. Далі – кілька місій, від
повідні зустрічі та підсумковий 
звіт, котрий затверджує після об
говорення сесія ПАРЄ.

Попередньо планували, що 
черга України настане у квітні. 
Про таку ймовірність було обе
режно сказано, зокрема, під час 
зустрічі Євгенії Тимошенко з ге
неральним секретарем Ради Єв
ропи Турб’єрном Яґландом. 
Важлива деталь: зустріч відбу
лася за кілька годин до «азер
байджанського» голосування. 
Нині в офісі пана Яґланда май
бутнє українських ініціатив оці
нюють скептично.

Другий наслідок невизнання 
азербайджанських політв’язнів 
– календарний. Окрім імовірних 
нових спеціальних звітів, Рада 
Європи вже має кілька багато
річних досліджень політич
ного характеру, в яких фігурує 
офіційний Київ. Одне з них – 
доповідь, яку готує нідерланд
ський християнський демо
крат Пітер Омтзігт. Стосується 
вона відокремлення політич
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ОПОЗиЦії ВАРТО ПОДУМАТи 
ПРО НОВі ЯКіСНі 
ПАРТНЕРСТВА  
НА ДЕПУТАТСЬКОМУ РіВНі  
У ПАРє, АБи ДОБиТиСЯ 
ВиЗНАННЯ СТАТУСУ 
ПОЛіТВ’ЯЗНіВ В УКРАїНі

ної відповідальності від кри
мінальної.

«Доповідач уже відвідав Іс
ландію, де прем’єр-міністра за
судили саме за політичне рі
шення (але не посадили за 
ґрати – Ред.), – розповіли 
Тижню в Правничому комітеті 
ПАРЄ. – Але до України ніяк не 
доїде. Вже не раз пан Омтзігт 
подавав відповідну заявку, але 
Київ не поспішає з датами». Не 
навідавшись туди, завершити 
роботу над доповіддю немож
ливо. Час минає, підсумкового 
документа немає, і перспектива 
обговорення української ситуа
ції в сесійній залі не прогляда
ється.

«Якби сам термін «політич
ний в’язень» уже почав працю
вати, Україні було б психологічно 
складніше далі відмовляти Омт
зігтові у можливості попрацю
вати на своїй території, – вважа
ють у секретаріаті ПАРЄ. – А так 
азербайджанці не забезпечили 
доповідачеві Штрессеру можли
вість візиту, і це дало змогу ска
зати: він не був у тій державі й не 
знає, що там діється». Технологія 
спрацювала. Чого б то україн
ській владі відмовлятися від за
позичення досвіду?

Окрім доповіді про відо
кремлення політичної відпові
дальності від кримінальної, в 

роботі ПАРЄ є ще й інша – про 
виконання резолюцій та реко
мендацій Ради Європи в Укра
їні, Франції, Росії. Документ 
готує німецька лібералка Ма
рілуїзе Бек. Стосовно офіцій
ного Києва йдеться, зокрема, 
про справи Гонгадзе та Лу
ценка. Якраз пані Бек в Україні 
працювати не перешкоджали. 
Але її не запрошує Росія. І 
знову та сама пісня: дослі
дження не завершене й до се
сійної зали невідомо коли по
трапить.

Україна, Росія та Азербай
джан є сьогодні тими трьома 
країнами колишнього Радян
ського Союзу, яким тишком-
нишком вдається саботувати ро
боту Ради Європи з визнання по
літичних в’язнів. Владні струк
тури, варто визнати, кооперу
ються чудово. Чи зуміють опози
ційні українські, російські, азер
байджанські, турецькі та інші 
сили співпрацювати в цьому на
прямку бодай тактично?

«Я переконана: якщо в Укра
їні, Азербайджані, Російській Фе
дерації та ще декотрих державах-
членах Ради Європи ситуація не 
поліпшиться, то РЄ повернеться 
до теми політв’язнів, – вважає 
правник і адвокат, фахівець із пи
тань роботи Європейського суду з 
прав людини Валентина Тели

ченко. – Якщо в державі має 
місце ув’язнення опозиційних лі
дерів, це означає, що її перші 
особи причетні до низки злочи
нів проти правосуддя – притяг
нення до кримінальної відпові
дальності явно невинуватого, 
примушування давати свідчення, 
винесення свідомо неправових 
судових рішень, втручання в ав
томатизовану систему докумен
тообігу... В Україні це статті 371–
376 Кримінального кодексу.  
Уявити, що генпрокурор чи його 
заступник допустить порушення 
справи проти себе, а суддя, який 
виконував замовлення владної 
верхівки, не ремствуватиме, коли 
його самого звинуватять у зло
чині, важко. Саме в таких випад
ках і знадобиться втручання зо
внішньої сили. Ось тут і потрібна 
Рада Європи».

За визнання політичних 
в’язнів Азербайджану проголо
сували тільки 79 депутатів 
ПАРЄ. З українців документ під
тримали двоє: свободівець Олек
сандр Шевченко та представник 
УДАРу Петро Рябикін. Проте 
якби всі три депутати від «Бать

ківщини» також проголосували 
«за», це ситуацію не переломило 
б. Адже проти висловилися 125 
осіб. Поміж них «народник» і до
повідач щодо Азербайджану Пе
дро Аґрамунт, який останнім ча
сом видається не таким вибагли
вим до порушення стандартів 
демократії, як був колись.

Якщо гіпотетично уявити собі 
роботу з визнання українських 
політв’язнів у Страсбурзі, то опо
зиції варто подумати про нові 
якісні партнерства. Про пошук 
спільних стратегій на депутат
ському рівні, а також про най
складніше: кандидатуру потен
ційного західного доповідача-
термінатора, який, попри 
об’єктивні обставини, вдарив 
би обережністю об землю та й 
повірив у майже безнадійну укра
їнську справу. 

ПРОВАЛЕНА 
СПРОБА. 
Доповідь 
німецького 
соціаліста 
Крістофа 
Штрессера 
на тему 
політичних 
в’язнів у 
Азербайджані 
не дістала 
підтримки 
серед 
депутатів 
ПАРЄ

№ 5 (273) 1 – 7.02.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|13

парЄ|поліТИКА



Генеральна  
прокуратура 
жадає крові?

Т
ам, де ллють помиї, навряд чи хто залишиться 
чистим. Схоже, саме таку тактику обрали 
Пшонка й Кузьмін у новому, 2013 році у від
повідь на міжнародну критику вибіркового 

правосуддя та ув’язнення політиків, насамперед 
Юлії Тимошенко.
Поза сумнівом, у Донецьку та області чимало не
розкритих убивств. Деякі з них «висять» уже 16 ро -
ків. То чом би не звинуватити в одному з цих зло
чинів лідера опозиції? Та ще й не заявити про 
наявність доказів, не пояснюючи нікому, про 
які саме докази йдеться. А ось про презумпцію 
невин ності в Генпрокуратурі не згадують.
Усе це наводить на думку про сталінські часи, 
коли за вбивством ішли звинувачення, – і все за
ради знищення кожного, в кому режим убачав 
свого ворога.
Міжнародні кола деда
 лі більше дивує те, що 
Генпрокуратура, заплю
щуючи очі на збага
чення клептократич
ного оточення «Сім’ї», 
тобто клану біля керма, 
натомість і продовжує 
стару вендету, і пору
шує нові справи не ли -
ше проти Тимошенко, а 
й проти її найближчого 
оточення.
«Нові справи проти опозиційних депутатів 
Сергія Власенка та Григорія Немирі шкодять 
відносинам між Україною та Європейським 
Союзом». Це сказав спеціальний представник 
Європарламенту Александр Квасневський на 
ІХ українському ланчі в Давосі, організованому 
Фондом Віктора Пінчука. «Ми повинні випра
вити ці політичні помилки, вони непотрібні. 
Більшості всього цього можна легко уникнути, 
якщо обрати найкращу стратегію – асоціацію з 
ЄС», – наголосив він.
І це правда. Угода про асоціацію лише чекає мо
менту, коли Україна нарешті почне виконувати 
власні обіцянки й поводитися як держава верхо
венства права.
Григорія Немирю, якого раніше оштрафували, 
але якому не дали змоги сплатити штраф, мину
лого тижня фактично затримали майже на го

дину під час проходження паспортного конт -
ролю. Паспорт було вилучено, а його самого по
просили зачекати. Приблизно за півгодини при
були представники прокуратури й перед об’є-  
к  тивом відеокамери вручили Немирі як свідкові 
повістку на допит.
Сергія Власенка залякують справами, що стосу
ються цивільних спорів із колишньою дружи
ною. 24 січня його не випустили за межі Укра
їни, тож депутат не відвідав засідання ПАРЄ у 
Страсбурзі. Було сказано, що є рішення суду, 
яке забороняє йому виїзд з України, доки він не 
сплатить присудженої суми у справі розподілу 
майна після розлучення. Це порушення недо
торканності. У Законі «Про статус народного де
путата» чітко сказано, що арешт, затримання 
члена Верховної Ради або пред’явлення йому 

звинувачень може бути 
здійснено тільки за її 
згодою. Водночас нар
деп заявляє, що «борг» 
уже сплатив.
Було зламано електро
нну поштову скриньку 
Євгенії Тимошенко й 
фальсифіковано корес
понденцію. Зокрема, 
сфальшовано рахунок із 
берлінської клініки, де 
проходила лікування її 

мати. Мета – створити видимість корупцій
ного діяння, тоді як насправді курс терапії 
надавали на добровільних засадах із покрит

тям лише безпосередніх витрат на дорогу.
Схоже, що хакерство тепер стало методом роз
прави і з критично настроєними журналістами: 
в Сергія Лещенка та Мустафи Найєма («Україн
ська правда») теж зламали пошту й підробили 
електронні листи, щоб їх підставити.
Торік Україна знов урочисто пообіцяла ПАРЄ 
провести реформу Генеральної прокуратури. 
Деякі новації до законодавства було внесено. 
Але поведінка й методи роботи, схоже, зміни
лись у зворотний бік. Рада Європи тим часом 
продовжує сізіфову працю, вдаючись до черго
вих спроб вплинути на офіційний Київ. Але 
поки що Верховенство Права так і залишається 
жертвою. 

УСЕ ЦЕ НАВОДиТЬ НА ДУМКУ 
ПРО СТАЛіНСЬКі чАСи, КОЛи 

ЗА ВБиВСТВОМ іШЛи 
ЗВиНУВАчЕННЯ, – і ВСЕ 

ЗАРАДи ЗНищЕННЯ 
КОЖНОГО, В КОМУ РЕЖиМ 

УБАчАВ СВОГО ВОРОГА

Автор:  
Ганне 

Северінсен

поГляД|
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З другої спроби
Повторні вибори в шести мажоритарних округах стануть важливим 
тестом як для режиму, так і для опозиції

Д
ля формування більшості 
без КПУ в парламенті 
Партії регіонів забракло 
8–10 мандатів. Відтак для 

неї повторні вибори в шести 
округах, які мають відбутися 
цього року, – це шанс переграти 
провальні результати 28 жовтня, 
а для опозиції – вкотре засвід
чити, що більшість громадян не 
підтримує владу. Як і прогнозу
вав Тиждень, під час перевибо
рів можуть суттєво змінитися 
прізвища та чисельність учасни
ків перегонів. Передусім замі
нити скомпрометованих фаль
сифікаціями кандидатів є під
стави у влади. Водночас у низці 
випадків висунути інших канди
датів доведеться й опозиції. 

У 223-му окрузі міста Ки-
єва однаково високу активність 
наразі демонструють і свободі
вець Юрій Левченко, і провлад
ний кандидат, екс-голова Шев
ченківської РДА Віктор Пилипи
шин. Щоправда, обоє мають 
різні стратегії: перший демон
струє особисту активність під 
час зустрічей із виборцями, бо
ротьбу проти незаконних забу
дов тощо, а другий віддає пере
вагу дистанційним методам агі
тації, зокрема роздачі привітань 
і подарунків. Причому Левченко 
в коментарі Тиждень.ua звину
ватив конкурента в чорному пі
арі. Зокрема, за його словами, 
невдовзі після Нового року по 
квартирах мешканців району 
стали ходити псевдосоціологи, 
які розпитували людей, за кого 
вони голосували на парламент
ських виборах, і додавали при 
цьому, що «нам Левченко за це 
платить 100 грн за три години». 
Є інформація, що окрім Пили
пишина по округу може піти й 
екс-міністр закордонних справ 
Володимир Огризко, який на ви
борах був у списку партії «Со
бор», що добровільно знялася з 
перегонів.

94-й округ на Київщині з 
центром в Обухові, де про
владна кандидатка, дружина 

екс-голови облдержадміністра
ції часів Кучми Тетяна Засуха 
змогла нівелювати перемогу 
опозиціонера Віктора Романюка 
завдяки судовому рішенню про 
неврахування понад 30 тис. 
електоральних голосів, наразі 
занурився в міжвиборчу тишу. 
Певну активність зберігає лише 
опозиціонер, але й він планує 
розпочати повноцінну кампанію 
вже після оголошення дати ви
борів, які очікує, «за оптимістич
ними оцінками, у квітні-травні, 
за песимістичними – восени 
цього року». Між іншим, Рома
нюк серед усіх опозиціонерів, які 
досі обстоюють вкрадену на ви
борах 28 жовтня перемогу, зміг 
просунутися найбільше – нещо
давно його справу взяв до роз
гляду Європейський суд з прав 
людини. До речі, не факт, що на 
перевиборах йому протистоя

тиме саме Тетяна Засуха. У ко
ментарях ЗМІ вона послідовно 
уникає прямих відповідей. Але є 
інформація, що скомпромето
вану Засуху партія влади замі
нить на «важку артилерію». Зо
крема, за чутками, спробувати 
свої сили тут може очільник Ки
ївщини Анатолій Присяжнюк. Є 
також версія про можливу 
участь у виборах майора Миколи 
Мельниченка. Загалом через 
відносну близькість до столиці 
цей округ може стати привабли
вим для низки інших невдах 
останньої парламентської кам
панії, які намагатимуться про
битися до Верховної Ради з дру
гої спроби.

194-й округ у місті Черка-
сах спочатку не належав до 

числа проблемних – опозиціо
нер Микола Булатецький впев
нено, з розривом понад 12 тис. 
голосів, перемагав тут креатуру 
Дмитра Фірташа Валентину Жу
ковську. Але через кілька днів 
після голосування ситуація змі
нилася, як і в «окрузі Засухи». 
Специфіка 194-го полягає в тому, 
що Булатецький після виборів 
вдався до різкої критики сорат
ників по партії за недостатню рі
шучість в обстоюванні його ре
зультату та здачу округу. З 
огляду на це у ЗМІ з’явилася ін
формація щодо його можливої 
заміни іншим висуванцем від 
опозиційних сил, зокрема Юрієм 
Гримчаком або Володимиром 
Філенком. Проте Булатецький 
налаштований радикально і за
являє, що піде на вибори в будь-
якому разі, заявляючи, що мож
ливе висунення опозицією ко
гось іншого стане «великою по
милкою». Окрім нього актив
ність тут виявляє і його давня 
конкурентка Жуковська. На від
міну від інших округів тут пи
тання з кандидатом від влади 
вже фактично вирішено: Вален
тина Жуковська відкриває нові 
громадські приймальні, «сві
титься» на масових заходах, ві
тає черкащан зі святами. За ін
формацією Тижня, її перемогу 
кують і в кулуарах: нещодавно 
вона начебто мала зустріч із міс
цевими комуністами й домовля
лася про негласну підтримку 
ними її кандидатури.

У сусідньому 197-му 
окрузі з центром у Каневі 
бютівська тушка Богдан Губ
ський (пов’язані з ним члени 
ОВК блокували підрахунок голо
сів під час виборів 28 жовтня че
рез сумнівні шанси свого па
трона на перемогу) вже заявив, 
що має намір балотуватися на 
перевиборах. Однак, за непід
твердженою інформацією, влада 
вирішила зробити ставку на ін
шого кандидата, прізвище якого 
поки що залишається невідо
мим. Наразі активність в окрузі 

ПАРТіЯ РЕГіОНіВ, СХОЖЕ,  
ВЖЕ НЕ СТАВиТЬ НА ЗАСУХУ, 
ГУБСЬКОГО і ТРАВЯНКА,  
ЯКі СТВОРиЛи ВЛАДі іМіДЖ 
ФАЛЬСиФіКАТОРА 
РЕЗУЛЬТАТіВ ВиБОРіВ 
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виявляє лише представник 
«Батьківщини» Леонід Даценко, 
який вважає себе безальтерна
тивним кандидатом від опозиції. 
Хоча й тут можливі сюрпризи, 
оскільки ще під час парламент
ських перегонів його намагалися 
посварити з Яценюком. Зокрема, 
в інтернет виклали відео, на 
якому Даценко отримує гроші за 
виготовлення компромату на лі
дера «Батьківщини».

132-й округ на Миколаїв-
щині з центром у Первомай-
ську, що традиційно забезпечу
вав перемогу провладним силам, 
став ареною, можливо, найжор
стокіших боїв під час минулих 
виборів – підрахунок голосів тут 
супроводжувався численними 
бійками громадян із «Беркутом», 
потрощеними шибками, розби

тими головами та зламаними ру
ками. Зрештою, двобій опозицій
ного бізнесмена Аркадія Кор
нацького та регіонала, заступ
ника голови Миколаївської ОДА 
Віталія Травянка не виявив пере
можця. Очільник миколаївської 
обласної «Батьківщини», нардеп 
Роман Забзалюк підтвердив 
Тижню, що Корнацький має 
стати кандидатом від опозицій
них сил і на майбутніх виборах. 
Однак, оскільки зараз бізнесмен 
разом із родиною перебуває за 
кордоном через тиск з боку орга
нів влади та силових структур, 
опозиція відпрацьовує варіант 
«Б» на випадок, якщо його з тих 
чи інших причин не допустять до 
виборів. Наприклад, запасним 
може стати бютівець Михайло 
Соколов, якому не дало змоги по

трапити до парламенту непро
хідне 118-те місце в списку. Він 
уже потроху «світиться» в окрузі, 
наприклад, привітав місцевих 
мешканців із новорічними свя
тами, захищає головного бухгал
тера підприємства «Агрофірма 
Корнацьких» Людмилу Нікітіну, 
яка з літа минулого року утриму
ється за ґратами (опозиція безпо
середньо пов’я зує це з тиском на 
самого бізнесмена). 

А ось майбутній кандидат від 
влади в окрузі досі невідомий 
навіть на рівні чуток. За словами 
Романа Забзалюка, жоден регіо
нал тут не виявляє публічної ак
тивності. Колишній конкурент 
Корнацького Віталій Травянко, 
задля депутатства якого округ 
перетворили на поле бойових 
дій, схоже, таки не балотувати
меться – невдовзі після виборів 
він був звільнений із посади за
ступника голови ОДА і цілко
вито зник з інформпростору.

224-й округ міста Севас-
тополя, де мають відбутися до
вибори, оскільки місцевого пере
можця регіонала Павла Лебедєва 
призначили міністром оборони, 
суттєво відрізняється від решти, 
адже представники влади пере
конані, що загрози з боку опози
ції їм тут немає і перемога вже в 
їхніх руках (28 жовтня кандидат 
від ПР здобув 42,64% електораль
них голосів). Тож майбутнього 
депутата можна фактично при
значити. «Заяву Лебедєва (про 
складання депутатських повнова
жень. – Ред.) розглянемо тоді, 
коли буде зрозуміло, кого ми ви
сунемо, – у неофіційній розмові з 
Тижнем сказав один із 
нардепів-регіоналів. – Хай там 
хто піде від нас у цьому окрузі – 
то буде стовідсоткова перемога, 
всі це розуміють, тому й конку
ренція така велика». Щоправда, 
конкуренцію висуванцю від 
влади, яким, не виключено, стане 
нинішній в. о. голови міської ад
міністрації Севастополя Сергій 
Савенков, можуть скласти канди
дати від проросійських партій: 
КПУ або «Руського блоку». Його 
висуванець Дмитро Белик на 
останніх виборах посів друге 
місце із результатом майже 28%. 
Він уже встиг заручитися публіч
ною підтримкою представника 
кримського великого бізнесу 
Льва Миримського, який 28 жов
тня пройшов до парламенту від 
партії «Союз» за одним із мажо
ритарних округів Криму. 
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ПЕРША КРОВ. 
Битва за Київ 
розпочалася 
зі спроб вла-
ди створити 

при КМДА ки-
шенькову Гро-
мадську раду. 
Вочевидь, під 
гаслами «гро-
мада столиці 
за» вона пла-
нує легітимі-

зувати рішен-
ня, які дають 
їй змогу здо-

бути контроль 
над столицею 

після місцевих 
виборів-2013. 
29 січня опо-

зиція намага-
лися завади-
ти проведен-

ню фіктивних 
установчих 

зборів Громад-
ської ради при 
КМДА, на яких 
мали сформу-
вати провлад-

не керівництво 
«Попо-ради», 

як її вже на-
зивають у на-
роді. На збо-

ри не допусти-
ли більшість ді-

ючих громад-
ських органі-
зацій столи-
ці, натомість 
у них «брали 
участь» фан-

томні      

Н
авесні спливає термін 
пов новажень Київради 
(які розпочалися 2008-
го). Можна по-різному 

пояснювати, чому досі не при
йнято рішення про позачергові 
вибори мера (повноваження 
Черновецького були припинені 
ще влітку 2012-го), але 2013 року 
аргументів відтягувати їх уже не 
буде. Ще рік тому здавалося, що 
в Києві час грає на руку Партії 
регіонів. Саме тому, вочевидь, 
влада зволікала з позачерго
вими виборами мера. Серед екс
пертів поширеною була дум  ка, 
що призначений Януковичем го
лова КМДА Олександр Попов 
отримує час на формування по
зитивного іміджу і кампанія від
будеться тоді, коли його рейтинг 
буде достатньо високим для пе
ремоги. Але голосування 28 жов
тня 2012-го завершилося нищів
ною поразкою ПР у столиці: три 
опозиційні політсили набрали 
майже 74% (31% – «Батьків
щина», 25,5% – УДАР, 17,3% – 
«Свобода»), тоді як регіонали – 
лише 12,6%. Менше від киян 
Партію регіонів підтримують 
лише галичани. За результатами 
опитування Active Group, прове
деного з 10 по 13 січня 2013 року, 
за Олександра Попова були го
тові проголосувати лише 14%, у 
той час як за Віталія Кличка – 
34,3%, навіть за Петра Поро
шенка, який має амбіції щодо 
крісла столичного голови, – 12%. 
Сподіватися, що в останні кілька 
місяців ситуація кардинально 

зміниться, регіонали не можуть. 
А це означає, що їм сьогодні до
водиться шукати обхідні шляхи, 
щоб зберегти владу в Києві.

За цих обставин влада розпо
чала реалізацію кризових сцена
ріїв вирішення «київської про
блеми». Саме такий висновок 
можна зробити з її останніх іні
ціатив. Зокрема, секретар Київ
ради і заступник столичного 
міського голови Галина Герега 
заявила, що вибори до місь
кради треба проводити за мажо
ритарною виборчою системою, 
тобто без партійних списків. При 
цьому є інформація, що пере
гони в столиці хочуть провести в 
липні, коли активна частина 
киян традиційно для цього часу 
виїде з міста й поміж електорату 
переважатимуть пенсіонери, чи
мало з яких легко піддаються на 
пропаганду і непрямий підкуп, 
тож, підтримавши свого часу 
Черновецького і його молоду ко
манду, тепер готові проголосу
вати й за Попова і кандидатів від 
ПР. Однак паралельно киян, 
схоже, готують до того, що вибо
рів мера взагалі не буде, – низка 
«прорегіональних» громадських 
інститутів провели кілька акцій 
під промовистою назвою «Чи 
потрібен Києву мер?».

ОБЕЗГОЛОВиТи КиїВ
Основний Закон України жод
ного разу не вживає терміна «ки
ївський міський голова» чи 
«міський голова міста Києва». 
Так, статтею 141 Конституції пе
редбачено, що «територіальні 
громади… обирають шляхом та
ємного голосування відповідно 

сільського, селищного, міського 
голову», але та сама Конституція 
статтею 140 встановлює, що «осо
бливості здійснення місцевого са
моврядування в містах Києві та 
Севастополі визначаються окре
мими законами України». 

Це означає, що на сьогодні в 
партії влади є достатньо просте 
вирішення проблеми виборів 
столичного мера – ліквідувати 
сам інститут міського голови. Ал
горитм такої операції досить про
стий. Група народних депу татів-
регіоналів і комуністів зверта
ються до Конституційного Суду 
щодо тлумачення положень 
Основного Закону в частині, чи є 
інститут міського голови Києва 
невід’ємною складовою системи 
самоврядування столиці. КСУ, 
очолюваний суддею із Макіївки 
Анатолієм Головіним, надає ви
сновок, відповідно до якого сис
тема самоврядування Києва 
може бути такою, якою її визна
чить спеціальний закон про сто
лицю. Парламентська більшість 
із регіоналів, комуністів і тушок 
голосує (а Янукович підписує) 
нову редакцію Закону «Про сто
лицю України – місто-герой 
Київ», згідно з яким у столиці не
має міського голови, а є лише Ки
їврада, виконавчий орган якої – 
КМДА на чолі з призначуваним 
президентом головою. 

ПОРОШЕНКО ЯК КОМПРОМіС
За інформацією джерел Тижня, 
на сьогодні в Партії регіонів ва
ріант «Київ без мера» дуже ак
тивно обговорюється, хоча це не 
єдиний «кризовий сценарій». 
Так, є і «чесніший». Він передба

Автор:  
Андрій Скумін

Готуючись до виборів столичного мера  
і в Київраду, влада активно шукає технологічні 
компенсатори власної непопулярності  
серед мешканців столиці
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чає піти на чергові вибори київ
ського міського голови, а в разі, 
якщо адміністративний ресурс 
буде безсилим у досягненні не
обхідного результату для влади і 
кияни оберуть мером опозиціо
нера, Верховна Рада, підконт-
рольна ПР, прийме постанову 
про його позачергові вибори. Та
ким чином анулювавши резуль
тати чесного волевиявлення. 
Зреш тою, на законодавчому 
рівні так само можна суттєво урі
зати повноваження міського го
лови, передавши їх керівникові 
КМДА, якого призначає прези
дент.

Ще один відносно чесний 
спосіб «перехитрити» киян – 
суто технологічний. Йдеться про 
розпорошення голосів електо
рату на виборах міського голови. 
Нагадаємо, що сьогодні він оби
рається в один тур відносною 
більшістю голосів. Це дає владі 
змогу за умови відсутності до
мовленостей між опозиціоне
рами вигравати кампанію мен
шістю (саме завдяки такій зако
нодавчій нормі Черновецький 
два останні рази здобував пере
могу на муніципальних перего
нах, діставши підтримку відпо
відно 32% і 37% тих, хто прий
шов на вибори). 

Тому, якщо на останньому 
етапі опозиція не домовиться 
про єдиного кандидата на по
саду міського голови, а у виборчі 
перегони включиться один із 
«важковаговиків» української 
політики Петро Порошенко, у 
Януковича і Ко з’явиться шанс 
повторити феномен «мера-кос-
мо   навта» в Києві. Тим більше 

що цілком залежна від режиму 
фігура екс-міністра уряду Аза
рова, шоколадно-автомобіль-
ного олігарха, схоже, може отри
мати явну чи приховану під
тримку і лідерів нинішніх опози
ційних сил. Принаймні на місце
вих виборах до Вінницької об
лради його син Олексій уже був 
висунутий від ВО «Батьків
щина». 

БЕЗ МіСЬКРАДи  
НЕМАє ВЛАДи
Проте, звичайно, майже всі ад
міністративні та маніпулятивні 
варіанти позбавити чесного во
левиявлення киян на виборах 
міського голови не гарантують 
повної влади в столиці, якщо 
Київ рада буде опозиційною до 
керівництва і провладного гра
доначальника, бо саме вона 
прий має рішення про затвер
дження бюджету, програм роз
витку, приватизацію об’єктів та 
виділення земельних ділянок.

Тим часом партійні вибори 
депутатів Київської міської ради 
нічого доброго не віщують Пар
тії регіонів, оскільки в столиці 
регіоналів люблять майже так 
само, як і на Заході України. 
Тому абсолютно не здивувала 
поширена прес-службою Київ
ради заява Галини Гереги (її чо
ловік народний депутат Олек
сандр Герега входить до складу 
фракції ПР), у якій вона зазна
чила, що «мажоритарна система 
виявила себе більш ефектив
ною» на місцевих перегонах. 
Звісно, з погляду режиму. Тому, 
мовляв, вибори Київради до
цільніше проводити саме за нею. 

У такий спосіб до Київради 
під виглядом опозиційних кан
дидатів можна завести достатню 
для провладної більшості кіль
кість тушок.  

Партія регіонів може враху
вати й інший урок провалу 2012 
року, коли значна частина «про
тивсіхів» проголосувала за опо
зицію, зокрема «Свободу», від
так спробує повернути цю графу 
в бюлетені на місцевих виборах, 
частково послабивши електо
ральну підтримку опозиційних 
політсил.

Звичайно, до планів ПР мож-
 на ставитися скептично. Ска
жімо, нагадати, як мажо ри-
тарники-опозиціонери вигра
вали в до ларових мультимільйо
нерів на останніх парламент
ських перегонах (і персональний 
досвід ініціатора цілком мажори
тарної системи виборів у столиці 
Галини Гереги є підтвердженням 
цього). Утім, за інформацією 
джерел Тижня з «регіональ
ного» середовища, до київських 
виборів зараз готуються дуже 
серйозно. Тому багато залежа
тиме від здатності ВО «Батьків
щина», УДАРу та ВО «Свобода» 
таки встановити власний контр
оль над столицею напередодні 
доленосної президентської кам
панії, а не шукати ті чи інші 
компромісні варіанти висуванців, 
які в результаті можуть ви-
явитися прийнятними для ре
жиму. Потрібно не просто домо
витися про єдиного кандидата на 
посаду мера (який при цьому не 
був би наслідком компромісу з 
владою, як-от Порошенко) та го
туватися до протидії ухваленню у 
ВР змін до законів про столицю 
(щодо ліквідації інституту місь
кого голови) і місцеві вибори 
(про 100% мажоритарну систему 
виборів у Києві), а й узгодити 
кандидатури висуванців від опо
зиції у всіх мажоритарних окру
гах столиці, де згідно з чинним 
законом обиратиметься 50% 
складу Київради. До речі, за ін
формацією Тижня, три опози
ційні парламентські партії вже 
начебто узгодили єдиного канди
дата на столичного голову. Ві
домо, що це не Кличко (який, 
схоже, вирішив, що за політичної 
кон’юнктури напередодні прези
дентських виборів йому неви
гідно боротися за мерське 
крісло), але й не Порошенко, про 
що віднедавна говорилося в кулу
арах Верховної Ради. 

БаБусі ЧерНо-
Вецького  

Не ДоПомага-
Ють 

рейтинг основ-
них потенцій-

них кандидатів 
на посаду київ-
ського міського 

голови

Віталій кличко – 

34,3%
олександр Попов – 

14% 
Петро Порошенко –  

12%
За результатами 

опитування киян, 
проведеного Active 

Group із 10 по  
13 січня 2013 року
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Виконувач  
обов’язків лідера
Наразі провідник найчисленнішої парламентської опозиційної  
сили бачиться надто непослідовним і непрогнозованим,  
аби викликати довіру української більшості

О
станнім часом у інформа
ційному просторі спосте
рігаються ознаки активі
зації змагання за роль 

основної альтернативи Януко
вичу з боку лідера об’єднаної 
опозиції «Батьківщина» Арсенія 
Яценюка. Очевидно, тій-таки 
меті підпорядковані й ініціативи  
щодо можливого створення 
об’єднаної партії, звісно, під ке
рівництвом (як голови чи при
наймні в. о.) Арсенія Петровича. 
Утім, чи готова українська біль
шість піти за такими лідерами, 
як він? Наразі бачиться, що ні, 
бо ж до провідника політичної 
сили, котра претендує на роль 
головної опозиційної, є багато 
претензій.

Переважна частина суспіль
ства не сприймає його як потен
ційного вождя, і про це красно
мовно свідчать соціологічні до
слідження, які фіксують, що рей
тинг у нього особисто значно 
нижчий навіть, ніж у «Бать
ківщини», покровителем якої 
остан   нім часом він намагається 
стати. Зрештою, в багатьох огля
дачів виникає чимало підстав 
вважати, що, зокрема, і з цієї 
причини вона дістала на остан
ніх парламентських виборах 
майже втричі менше мандатів, 
аніж за результатами волевияв
лення 2007 року (разом із мажо
ритарними округами).

Своєю неконкретністю, дема
гогією, самозакоханістю, залеж
ністю від піару, постійними 
спробами уникати відповідей на 
складні запитання Яценюк зму
сив багатьох сприймати його як 
представника чужого інтересам 
більшості громадян «істебліш
менту», який живе зовсім ін

шим, пострадянським життям. 
Так, він нібито менше зло. І цьо-
 го цілком достатньо, аби прого
лосувати за нього чи його полі
тичну силу на виборах, однак за
мало, щоб українська більшість 
повірила йому, що він готовий 
іти на відкритий конфлікт із вла
дою, як державною, так і у ви
гляді своїх працедавців. Значній 
частині громадян просто невтям-
 ки, як діятиме Яценюк у разі 
приходу до керма.

ХТО ТВій ДРУГ?
Перша причина – специфічна іс
торія кар’єрного та політичного 
сходження Арсенія Петровича, 
пов’язана з активним сприян
ням йому найвпливовіших у від
повідний час олігархів. Свій злет 
наприкінці 1990-х він починав у 
структурах зятя тодішнього пре
зидента Кучми Віктора Пінчука. 
Саме останній і посприяв при
значенню Арсенія Петровича на 
міністерську посаду в уряді 
Криму, а потім – першим заступ
ником голови Нацбанку. Влас
ний політичний проект 2008 
року він узявся розгортати за 
прихильного ставлення Дмит  ра 
Фірташа. Медіа-ресурси, під -
контрольні олігархові, забезпе
чили тоді необхідний імпульс 
для швидкого зростання рей
тингу молодого політика в умо
вах, коли суспільство перебувало 
в стані глибокого розчарування 
Віктором Ющенком та старими 
елітами загалом. Пізніше 
з’являлася інформація про те, 
що до фінансової підтримки по
літика долучався й Рінат Ах
метов через бізнес-партнера та 
колишнього власника банку 
«Фо   рум» Леоніда Юрушева. По

казово, що Яценюк ніколи не на
зивав тісного зв’язку олігархів із 
політикою головною проблемою 
для країни.

Дозволяючи керувати собою 
ззовні й залишаючись залежним 
в ухваленні рішень від людей за 
кулісами, він перетворюється на 
персонажа лялькового театру. 
Це дискредитує його й унемож
ливлює перетворення на спра-
вж  нього загальнонаціонального 
лідера. Наприклад, один із ета

Автор: 
Святослав 

Потоцький, 
Андрій 
Скумін
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ПОЛіТичНА іСТОРіЯ АРСЕНіЯ 
ЯЦЕНюКА СВіДчиТЬ  
ПРО йОГО НЕПОСЛіДОВНіСТЬ  
В іДЕОЛОГічНій ЦАРиНі  
ТА НЕПЕРЕБіРЛиВіСТЬ У 
ФОРМУВАННі СВОєї КОМАНДи

пів президентської кампанії Яце
нюка 2009 року організувала 
дискредитована в Україні ще 
2004-го команда російських по
літтехнологів Іскандера Валітова 
(які свого часу працювали на 
Януковича й запропонували по
діл українців на сорти). Тоді у 
ЗМІ потрапила інформація, що 
цих спеців нав’язав Яценюкові 
саме Пінчук, який за умову фі
нансування політика поставив 

право самостійно визначати пот-
рібні проекти й добирати «пра
вильних» виконавців. Двоє ін
ших тогочасних політтехнологів 
Яценюка Сємьон Уралов та Вла
дімір Пєтров і досі беруть ак
тивну участь у залаштунковій 
українській політиці. Так на ос-
танніх парламентських виборах 
вони працювали в штабі затя
того українофоба Ігоря Маркова, 
який балотувався в одному з 
одеських мажоритарних округів. 

У той час опоненти зламали по
штову скриньку Уралова: в опри
людненій переписці були, зо
крема, й повідомлення про тісні 
контакти лідера партії «Родіна» 
з послідовним лобістом інтере
сів Росії в Україні Віктором Мед
ведчуком.

Неперебірливість Яценюка у 
формуванні своєї команди стала 
очевидною і після останніх вибо
рів. Перші тушки, батько та син 
Табалови, стали кандидатами 
від об’єднаної опозиції саме за 
його протекції. Поки що пере
хід опозиціонерів на бік про
владної більшості тимчасово 
зупинився, але серед членів 
фрак  ції «Батьківщина» підозрі
лих персонажів чимало: Денис 
Дзензерський, колишній член 
по  літ  ради партії «Єдиний центр» 
Віктора Балоги, Віталій Немілос
тівий, якого вважають людиною 
професійної тушки Давида Жва
нії, та ін.

Інший аспект, котрий зму
шує виборців підозрювати Яце
нюка як лідера опозиції в нещи

рості, стосується його взаємин 
із нинішніми парт  нерами з 
«Батьківщини» та «Сво
боди» й заслуговує на 
окрему увагу, ілюструючи 
непрогнозованість Арсенія 
Петровича у виборі парт
нерів і опонентів: «Тим
ошенко – демократка?! 
Це якесь нове визна
чення демократії…», 

«Вибір або Тимошенко, 
або Янукович – це вибір од
ного й того ж самого – вибір 

зла. Я їх не розрізняю». Втім, 
треба робити поправку: наведені 
цитати лунали з вуст політика 
іще до приходу Януковича до 
влади. Та навіть улітку 2010 року 
Яценюк запевняв: «Я хочу роз
віяти міф про те, що опозиція 
має бути об’єднаною. Ось ска
жіть: як я можу об’єднуватися з 
Тимошенко та Тягнибоком?!»

ХТО Ти є? 
Друга причина – це відсутність 
чітких відповідей Яценюка на 
запитання, навіщо йому влада. 
Щоб замінити собою ниніш
нього господаря Банкової чи змі
нити природу пострадянської 
політичної та соціально-еко  но-
мічної моделі? «Моє завдання – 
сформувати українську ідеоло
гію, сформувати проект «Укра
їна». І для цього я змушений ви
користовувати всі засоби й ме
тоди», – так відповів під час са
міту Ялтинської європейської 
стратегії у 2009-му тоді ще кан
дидат у президенти Арсеній Яце
нюк на запитання про свою ідео
логію. Відтоді минуло майже три 
з половиною роки, але він досі 
так і не спромігся, чи не захотів, 
сформулювати й особливо доне
сти до суспільства власне ба
чення перетворень у країні в разі 
здобуття влади. Попри «войов
ничу» риторику, політик обмеж
ується загальними фразами на 
кшталт «демократизації», «по
вернення до європейського шля-
 ху розвитку».

Це цілком закономірно ви
кликає сумнів із приводу того, 
що лідер «Батьківщини», напри
клад, має намір зламати наявну 
в країні олігархічно-монополі-
стичну модель, без чого ані 
успішний розвиток країни, ані її 
реальна європейська інтеграція 
неможливі. За нинішньої рито
рики Яценюк біля керма ба
читься черговою зміною декора
цій. Якщо це помилкове припу
щення, то йому було б варто час
тіше й чіткіше давати відповіді 
на складні та принципові для 
розвитку країни питання, а не 
уникати їх. Ідеться насамперед 
про усвідомлення необхідності, 
здатність і політичну зрілість 
для подолання постколоніальної 
інерції, коли Україна фактично є 
не суверенною державою, а 
лише уламком Радянського Со
юзу. І її еволюція відбувається не 
відповідно до проекту розвитку 
національної європейської дер
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жави, а за інерцією пострадян
ського простору.

Наразі відкритим залиша
ється навіть питання із приводу 
того, чи розглядає уродженець 
Буковини Арсеній Яценюк укра
їнську мову як важливу основу 
консолідації національної іден
тичності, що важливо, аби раз і 
назавжди позбутися російсько-
радянського концепту? А отже, 
чи має він намір і, якщо так, то 
як саме перетворити українську 
на повнофункціональну єдину 
державну мову, основну в усіх 
сферах суспільного та економіч
ного життя на всій території кра
їни? Чи, може, обстоює лише 
збереження за нею формально-
ритуальних функцій, приймає 
факт домінування російської в 
низці ключових сфер не як ано
мальне й тимчасове явище в пост -
колоніальній країні, а як цілком 
«нормальний» тренд її довго
строкового розвитку? Адже на
справді вітчизняні політики, які 
претендують на лідерство, повин-
 ні бути готові долати наслідки 
постгеноцидного синдрому, що 
був нав’язаний значній частині 
жителів України в тоталітарному 
СРСР, але аж ніяк не керуватися 
сформованими в його умовах 
комплексами. Натомість маємо 
цікаві факти. Під час акції про
тесту проти ухвалення мовного 
закону Ка-Ка торік улітку Арсе
ній Яценюк та Олександр Турчи
нов спілкувалися між собою ро
сійською. Чому? Арсеній Петро
вич комплексував із приводу 
своєї української, навіть перебу
ваючи на мітингу з її захисту, чи 
непокоївся, що співрозмовник 
його не зрозуміє? Напередодні 
Нового року відбувся демарш 
народного депутата Олександра 
Бригинця проти проведення ро
сійською новорічного корпора
тиву «Батьківщини». До речі, 
Бригинець був здивований фак
том, що Яценюк знав і навіть 
спробував виправдати двомовне 
проведення партійної вечірки 
(див. Тиждень № 1-2/2013).  

Так само важливо, що Яце
нюк планує робити для зміни 
наявної олігархічної моделі та 
демонополізації економіки Укра   -
їни? Так, можна вести мову про 
те, що це робота всієї команди, 
представники якої мають займа
тися окремими питаннями і да
вати відповіді замість нього (що 
вони частково роблять, зок рема 
й на організовуваних Тижнем

публічних дискусіях). Однак сам 
лідер уперто уникає навіть кон
статації важливості таких за
вдань, як боротьба з олігархами 
та окреслення бодай основних 
механізмів досягнення цієї мети. 
Понад те, випадок із комплімен
тами Пінчукові, якому він під 
час останньої Ялтинської євро

пейської стратегії надав індуль
генцію, заявивши: «Не хвилюй-
 ся, Вікторе, ти не олігарх», дає 
підстави сумніватися в готов
ності Яценюка боротися з олі
гархатом. Як і зближення з ін
шим українським олігархом Пе
тром Порошенком, до речі, та
кож політичним кон’юн ктур-  
ни  ком, який, попрацював  ши в 
уряді Януковича – Азарова і, во

чевидь, знову відчувши важли
вість моменту, зараз намагається 
заручитися підтримкою опози
ції, а його син Олексій іде від 
«Батьківщини» до Вінницької 
облради.

Чи, може, Арсеній Петрович 
не бачить, що саме олігархи є 
основним гальмом для розвитку 
України як нормальної європей
ської держави. По-перше, через 
свою дружбу з багатьма ними, а 
по-друге, тому що він і вони мен
тально є радянськими людьми, а 
відтак відчувають себе органіч
ною часткою пострадянської олі
гархії. Саме вони блокують фор
мування в Україні цивілізова
ного ринку, демократичних ін
ститутів і громадянського сус
пільства, унеможливлюють по
яву нормальних політичних пар
тій європейського зразка та ци
вілізованого ринку мас-медіа, 
який мав би забезпечити ре
альну свободу слова і незалеж
ність журналістики від кількох 
власників-монополістів пере
важно з того самого олігархіч
ного середовища. 

Зрештою, Яценюк не помі
чає й проблем на українському 
медіа-ринку, де відсутні цивілі

І Я ТУТ БУВ!
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чиМОСЬ БіЛЬШиМ,  
АНіЖ В. О. ЛіДЕРА  
ВО «БАТЬКіВщиНи», йОМУ 
ДОВЕДЕТЬСЯ ЗАДЕКЛАРУВАТи 
РЕАЛЬНі ПОЛіТичНі ЦіЛі
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зована конкуренція і ринок, а 
основні активи монополізовані 
олігархами та іншими групами, 
тісно пов’язаними із сусідньою 
країною. Є проблема інформа
ційної безпеки, коли значна 
частина громадян перебуває 
під системним пресингом не 
лише олігархічних ЗМІ, а й 
пропагандистської машини пу
тінського режиму, який не при
ховує своїх неоімперських пре
тензій на пост  радянському те
рені. Понад те, іноді склада
ється враження, що сам Арсе
ній Петрович сприймає пресу 
лише як дошку платних оголо
шень чи політичної рек лами, 
вважаючи, що головне – забез
печити собі ексклюзивний до
ступ до медіа-ресурсу, домовив
шись із власниками, та ство
рити «правильну картинку» 
про себе. 

Арсеній Яценюк досі не 
сформулював власного бачення 
геополітичних перспектив 
України. Адже, враховуючи 
часту зміну його позиції з цього 
приводу під час останньої пре
зидентської кампанії, не можна 
бути певним, що за тих чи ін
ших обставин він знову не по

чне підтримувати кремлівські 
концепції «великої Європи» від 
Лісабона до Владивостока, які 
означатимуть різке зростання 
загроз українській ідентичності 
та державності з російського 
боку. Зараз Яценюк виступає, 
принаймні на словах, одним із 
найзатятіших адептів євроінте
грації і противником вхо
дження України до Митного со
юзу та інших формувань євра
зійського профілю. Але ще під 
час минулих президентських 
виборів його погляди були геть 
протилежними. «Необхідність 
проведення загальної модерні
зації не унікальна характерис
тика нашої держави. Такі самі 
проблеми є і в інших країн схід
ноєвропейського простору: 
Азербайджану, Білорусі, Вірме
нії, Грузії, Казахстану, Мол
дови, Росії», – йшлося в його 
передвиборчій програмі. Но
вий «Східноєвропейський про
ект», який хотів створити Яце
нюк, передбачав найтіснішу ко
операцію із сусідами з постра
дянського табо  ру, зокрема про
вадження «спільної політики» 
у галузях енергетики, тран
спорту й зв’язку, авіаційній, 
космічній, військовій, у вироб
ництві продовольства тощо. 

Коли Арсеній Яценюк бажає 
стати чимось більшим, аніж в. о. 
лідера штучного політичного 
конгломерату, йому доведеться 
задекларувати реальні полі
тичні цілі, окрім «общєдємо
кратічєского бла-бла». Яку дер
жаву прагне будувати? На яких 
економічних, політичних і сус
пільних засадах вона ґрунтува
тиметься? Реальна свобода під
приємництва та право власності 
будуть у ній для всіх чи лише 
для обраних? Чи вважає він 
Україну цивілізаційним спадко
ємцем СРСР (як-от «не олігарх» 
Віктор Пінчук), а відтак бачить 
її цивілізаційно європейською 
чи євразійською? Чи готовий 
він до реальної дерадянізації та 
дерусифікації всіх сфер життя? 
Чи має відбуватися консоліда
ція української нації на основі 
української мови і що потрібно 
для цього? Чи треба і як подо
лати пострадянську олігархічно-
люмпенську модель, яка нероз
ривно пов’я зана з «євразій
ським простором»? Які способи 
гарантування національної без
пеки України й чи здатна країна 
самостійно обстоювати свою те

риторіальну цілісність у сучас
ному світі? 

Якщо «батько Батьків
щини» не відмовиться від так
тики паразитування на про
тестному електораті й не за
пропонує українській біль
шості чіткого та конструктив
ного альтернативного проекту, 
він ризикує втратити полі
тичну перспективу. А україн
ська більшість – одного з по
тенційних лідерів, покликаних 
повести її на боротьбу із сов -
ковим режимом Януковича з 
його узурпаційними претензі
ями та антиукраїнською полі
тикою. 

Vox popUli (іЗ ЛиСТА У РЕДАКЦію)
Пшонка и его заместитель не делают НИЧЕГО НОВОГО 
кроме разве что то, ранее ними и прочими тоже делае-
мое, только АКТИВНЕЕ. И не встречают НИКАКОГО про-
тиводействия. Рано утром за ноги-руки выбрасываются 
на лестницы не просто женщины, а ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НИЦЫ, но что это за пределами разумения и несрав-
ненно ниже любого нравственного порога, как-то не 
просматривается в наших СМИ. Шустера в прошедшую 
пятницу просто выключили, и приходится только 
догадываться, что, видимо, депутатки требовали 
выхода в эфир. ОНИ боятся! Только ОНИ в данном слу-
чае…оппозиционеры. Точнее их трехголовие.

Этот странный дракон с по-разному мыслящими голов-
ками. И Тягнибок, отяготивший память наблюдателей 
политических схваток 2004-5, тем, как тогда себя вел, и 
Яценюк, очень справный партикулярный функционер-
чиновник и абсолютно бездарный политик (показал это 
уже во главе Рады), и боксер, только приноравливаю-
щийся к роли лидера партии и не решивший, ГДЕ ЕМУ 
ЛУЧШЕ. И как. В стране НЕТ оппозиции. Вот об этом про-
сится статья и немедленно. Совершенно понятно, что 
внеочередной съезд Рады ничего не даст окромя 
утраты из бюджета 3,5 млн гривен. То, что Яценюк НИ-
ЧЕГО НЕ МОЖЕТ, он показал, когда у него Лукьянов 
отнял карточку. Его с тех пор, как политика, НЕТ. Тут, 
знаете ли, старые гамлетовские всплески. Вместо дей-
ствия рассуждения о том, что страшно «бессилье ум-
ственного тупика» вместе с ужасом интеллигента у Иб-
сена, который смотрит, как крестьянский парень, чтобы 
не идти в армию, рубит палец, а интеллигент рассуж-
дает: «Знать, что надо сделать, знать, КАК сделать, но 
СДЕЛАТЬ!» На месте Яценюка в тот момент, не побояв-
шись разбить очки, надо было дать тому Лукьянову в на-
глую морду. Или схватить за шею, как оказавшийся буй-
туром коммунист Мартынюк шуструющего без меры на-
глеца Ляшко... 

Наталя Бурцева 
Стилістику збережено
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Про автора: 
американський 
журналіст, ко-
лишній голов-
ний редактор 
Kyiv Post

чому я не вірю лідерам опозиції

Т
орік мовний Майдан в Українському домі був 
започаткований приблизно сімома народ
ними депутатами від групи «За Україну!», які 
подолали його сходи, розгорнули лежаки та 

зав’язали хустки на лобах, гордо заявляючи: «Го
лодую!»
На жаль, опозиціонери надали новий зміст кон
цепції голодування, міняючи його на недоїдання 
доти, доки зацікавлені мас-медіа. Частина цих де
путатів зникли через кілька годин після появи на 
публіці й телеекранах. Деякі навідувалися час від 
часу, як до фуршетного столу, подивитися, що там 
новенького. Не хочеться, щоб політики вмирали 
від голоду, але також не сприймається, коли сер
йозний інструмент громадянської непокори пере
творений на дешевий піар.
Роль, яку відіграли опозиціонери в голодуванні 2012 
року, – це приклад того, як вони взагалі підходять 
до політики: банальні короткострокові маневри, які 
передбачають мінімум ризику й шкоди для себе і 
спрямовані на можливість засвітитися перед відео
камерами. Є винятки з того правила, що народні де
путати не готові жертвувати собою. Але здебільшого 
ми маємо касту осіб, яка зовсім відірвана від життє
вих реалій і проблем українського суспільства. 
З часів помаранчевого повстання, коли став хо
дити на мітинги за участю лідерів опозиції і слу
хати їхні промови, я готовий надати свою фі
зичну присутність, але не довіру до так званих лі
дерів. Знаючи мене як журналіста, ці політики 
рідко ставилися до мене більше, ніж до рупора 
чи мікрофона, – лише щоб кинути якісь порожні 
фрази, але ніколи не до
зволяючи мені підійти 
занадто близько, щоб я 
побачив, ким вони є на
справді. Та й не треба. 
Вже розумію, що багато з 
них – це пусті душі, які 
відчайдушно прагнуть 
засвітися біля прожек
тора. Вони не відповіда
ють з гідністю, тому що багато з них продали 
її давно, ще коли стали членами комсомолу 
чи вчинили першу крадіжку (але не останню) 
з державного бюджету. І навіть ув’язнення чи 
знущання над Тимошенко не спонукало їх реагу
вати гідно, тому що вони цього не вміють. Вони 
розгублені, бо не мають моральних цінностей, 
які дали б їм орієнтир.     
Щоби заслужити довіру і підтримку людей, вони 
думають, що не поїсти впродовж кількох днів і 
участь у бійках – цього достатньо, щоб надихнути 
десятки тисяч українців, які щодня борються з 
агресивними правоохоронцями, терплять зну
щання від бюрократів і потерпають від вибіркового 
правосуддя.
Але чи варто ризикувати дістати кийком по ногах, 
що вже стало стандартною практикою, чи сльозогін
ним газом в обличчя заради таких опозиціонерів, як 
Арсеній Яценюк, які міняють партії й «ідеології», як 
пару взуття? Або заради народного депутата Віктора 

Пинзеника, ще одного міняйла, який найбільше 
запам’ятався як міністр фінансів і який утік з уряду в 
критичний момент, коли над країною нависла за
гроза фінансового краху? Або взагалі за цілий ви
борчий список УДАРу, який був сформований за 
стандартним шаблоном: зірки у першій п’ятірці, 
«темні» багатії сховані глибше. 
Натомість від політиків-опозиціонерів чути фрази: 
«Ми нічого не можемо робити, доки ви не вийдете 
на вулиці!». А хіба вони прийшли на вулиці, де живе 
простий народ? Бо там вони знайшли б багато ро
боти. Після виборів у жовтні не видно жодної гро
мадської приймальні відкритою чи рекламованою в 
Києві. 
Від 2010 року опозиція не організувала національ
ної чи локальної мережі малих та середніх підпри
ємців для лобіювання їхніх інтересів. Жодної націо
нальної мережі, щоб боротися з корупцією в подат
ковій чи пожежній інспекції. Жодної локальної ор
ганізації, спрямованої на реформування ЖЕКів. 
Тільки неефективний Комітет опору диктатурі із за
гальними цілями. 
Позиція більшості лідерів опозиції фактично така: 
ви організуйтеся в громадські організації власним 
мізерним коштом, ризикуйте вашим здоров’ям у бо
ротьбі за елементарні потреби і ще вийдіть на май
дани, щоб боротися за нас, політиків, бо ми ж опози
ція, а ми й далі літатимемо до Давосів, на далекі ост
рови, хвастатися нашою засмагою перед камерами, 
веселитися на хохляцькому «95 кварталі». І як вони 
плачуть, коли не дозволено їм прийти на ці цирки 
на дротах, де роль дресирувальника відіграє Шустер 

або Кісєльов! Вони отри
мали б набагато більше 
політичних дивідендів, 
якби вклали стільки зу
силь у розвиток партійних 
організацій, громадських 
рухів. 
Винятком є поки що «Сво
бода». Навіть після вибо
рів свободівці-народні де

путати – активні учасники акцій протесту. Але, 
всупереч поширеній думці, високий результат 
«Свободи» на жовтневих виборах був не так ре

акцією проти політики Партії регіонів, як протестом 
проти неефективності «Нашої України», «Батьків
щини». Тож «Свобода», вочевидь, і далі залиши
лася б маргінальною, якби ці політсили виконали 
свою роботу, яка від них вимагалася. 
Після виборів опозиція намагалася організувати 
довгостроковий масштабний протест біля ЦВК, і 
знову без успіхів. Майдан(чик) із кількох тисяч 
протестувальників, які зібралися 5 листопада 
зранку, порідшав до кількох сотень увечері. Пред
ставник «Батьківщини» Олег Медведєв витріщав 
очі на бульвар Лесі Українки в занепокоєнні: «Де 
люди?» – питав він. – Без них ми нічого не змо
жемо зробити».
Так, люди потрібні, тому що опір неможливий без 
них. Але час лідерам опозиції запитати себе: «А ми 
людям потрібні?» 

ТАК ЗВАНі ЛіДЕРи ОПОЗиЦії 
РОЗГУБЛЕНі, ТОМУ щО 

НЕ МАюТЬ МОРАЛЬНиХ 
ЦіННОСТЕй, ЯКі ДАЛи Б  

їМ ОРієНТиР

Автор:  
Зенон 

Завада



5–8 лютого
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

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

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
5 лютого, 18:00 – вечір любовної поез� «Ератосфера». За участю Віка 
Коврея, Леся Белея, Валентина Кузана, Ірини Шувалової, Мідної та 
Олени Герасим’юк.
6 лютого, 18:00 – презентація книжки Валентина Тарасова «Чеслав. 
В темряві сонця». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».
7 лютого, 18:30 – презентація книжки Наталі Яковенко «Дзеркала 
ідентичності. Дослідження з істор� уявлень та ідей в Україні 
XVI – початку XVIII століття». Спільно з видавництвом Laurus.

|| Львів (просп. Свободи, 7):
5 лютого, 18:00 – лекція соціолога Натал� Черниш «У пошуках себе: 
ідентичність у постмодерну епоху».
6 лютого, 18:00 – презентація книжки «Організація державної влади 
в сучасному світі. Конституційно-правова енциклопедія» (спільно 
з видавництвом «ПАІС»).
7 лютого, 18:00 – розмова з істориком Тарасом Чухлібом, автором 
книжок «Шлях до Полтави» та «Козацьке коріння Миколи Гоголя» 
(спільно з агенцією «Наш час»).
8 лютого, 18:00 – презентація українсько-польсько-німецького часопису 
«Радар».

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
5 лютого, 18:00, 4-й поверх – презентація збірки поезій Еріки Вітер 
«Імена».
6 лютого, 18:00, 5-й поверх – майстер-клас «Секрети пластиліну».

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
6 лютого, 18:00 – презентація українського перекладу роману 
Люсі-Мод Монтґомері «Енн із Зелених Дахів» за участю перекладачки 
Анни Вовченко. Спільно з видавництвом «Урбіно».
8 лютого, 18:00 – презентація збірки оповідань Сашка Ушкалова 
«Жесть». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».

|| Харків (вул. Сумська, 3):
5 лютого, 18:30 – літературний вечір «Відомий і невідомий Стус».
6 лютого, 18:30 – презентація Всеукраїнської скаутської організац� 
«Пласт».
8 лютого, 18:30 – круглий стіл «Харківська літературна богема 
1980-х».



Автор:  
ігор Лосєв

«Противсіх» 
Махно  
та інші…

Н
ещодавно в одній столич
ній газеті опублікували 
інтерв’ю з відомим літера
тором і художником Ле

сем Подерв’янським. Воно стано
вить неабиякий інтерес як від
дзеркалення деяких глибинних 
рис мислення й світовідчуття 
значної, принаймні найбільш зна
ної (розкрученої), частини україн
ської інтелігенції. Подерв’янський 
належить до тих митців, які 
дуже полюбляють робити 
«круті» публічні заяви з пре
тензією на оригінальність, не 
дуже дбаючи про власну «фор
матноть» у мейнстримі, що й дає 
можливість побачити підводні 
ментальні течії в середовищах 
наших інтелектуалів.

Його публічні виступи варто 
помічати ще й тому, що він 
справді працюючий автор, а не 
та псевдолітературна публіка, 
що гуртувалася навколо ресто
рану «Еней» у Спілці письмен
ників, де «класики» однієї 
книжки за все творче життя сті
кали п’яними сльозами, кажучи 
один одному: «Старий! Ти ге
ній!»

Подерв’янський на запи
тання журналістів про статус-
кво в Україні відповів запитан
ням: «Назвіть мені хоч одну при
чину, задля якої існує ця дер
жава». Дещо приголомшені 
«акули пера» заперечили: «Дер
жава принаймні якось коорди
нує дії суспільства на зовніш
ньому рівні». Подерв’янський із 
революційним максималізмом 
думку спростував: «Бо інакше 
від нас відтяпає кусок Росія, а ку
сок там ще хтось? Якщо вона від
тяпає, отже, ми того варті, от і 
все. Вона й так відтяпає. І вже 
відтяпала». Якась дивна суміш 
радикалізму і фаталізму. Мож
ливо, в України заберуть частину 
території? Ну нехай… Навіщо 
нер вувати й напружуватися, 

краще спокійно й зосереджено 
споглядати власний мистецький 
пупок і занурюватися в медита
цію. Дивовижна абсолютна не
хіть до боротьби, виклику і про
тистояння обставинам у дусі ві
домого національного: «Не 
тратьте, куме, сили, опускайтеся 
на дно». Якщо такий спосіб ду
мання та переживання дійсності 
вдасться прищепити всій нації, 
це означатиме останній крах і 
катастрофу. Цілковитий параліч 
волі. Коли такі настрої охоплю
ють соціальну верству, яку Дми
тро Донцов називав провідною, 
то народ, нею керований, не має 
перспектив і може бути тільки 
пасивним об’єктом чужих геопо
літичних експериментів. І жод
ного бунту, жодного повстання, 
героїчного протистояння долі, 
що так властиво європейській 
ментальності, а якась азійська 
покірливість фатуму…

На запитання редакції: «Яка 
модель держави нам підхо

дить?» – Подерв’янський відпо
вів цілком однозначно й неу
хильно: «Махновщина в україн
ців у крові. І це саме те, що нам 
треба. Нікого над тобою немає, 
ніхто тобі нічого не вказує, у 
тебе купа зброї – і ти маєш дати 
раду собі та громаді». Цікава 
мрія про самодостатній світо
вий хутір, що існує поза просто
ром, часом і реальними обста
винами. Невже це максимум 
того, на що здатна наша інтелі
генція у сфері продукування 
ідей? Митець схвально відгуку
ється про ранні Сполучені 
Штати, де піонери прерій і лісів 
самі обирали собі шерифів, самі 
вішали, кого треба, самі собою 
керували, не зважаючи на Ва
шингтон. Але показово забуває, 
що між молодими США і ко
лишньою метрополією був Ат
лантичний океан, на півночі – 
не дуже загрозлива британська 
Канада, а на півдні – слабка  
постіспанська Мексика. Та й Ва
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 «ПРОТиВСіХСТВО» –  
ЦЕ НЕ ПРОСТО 
ЕЛЕКТОРАЛЬНА ПОВЕДіНКА 
чАСТиНи УКРАїНСЬКиХ 
ГРОМАДЯН НА ВиБОРАХ 2010 
РОКУ. ЦЕ ТЯЖКА ХВОРОБА 
УКРАїНСЬКОї МЕНТАЛЬНОСТі

шингтон доволі швидко взяв 
під контроль штати, забезпе
чивши там свої федеральні пре
рогативи і жорстку дію законів. 
Тож його улюблена махновщина 
буяла в США переважно в голлі
вудських вестернах. А врахову
ючи, що саме за ними чимало 
наших інтелігентів вивчали 
американську історію, то все 
стає зрозуміло. Доля україн
ської махновщини склалася аб
солютно закономірно і не мала 
шансів скластися інакше.

Після перемоги у війні 1918–
1920 років більшовики протя
гом року ліквідували рух 
Махна, застосувавши свій улюб-
лений спосіб – штучний голод. 
Недаремно Лєнін так дбав про 
встановлення більшовицької 
«хлібної монополії», коли жоден 
шматок хіба не міг бути розподі
лений, проданий чи придбаний 
поза контролем радянської 
влади. Кривава комуністична 
держава перемогла вільну се
лянську асоціацію анархістів 
Нестора Махна. Як свідчить іс
торія, державна організація за
вжди здолає імпульсивні пори
вання. Махно мав тільки одну 
можливість, якою він не скорис
тався, – кинути свою Повстан
ську армію на шальки історич
них терезів на користь Україн
ської Народної Республіки. Але 
то була держава, а він держави 
не сприймав… 

Чому Подерв’янський вирі
шив, що його ідеальна махнов
щина буде життєздатнішою від 
реальної? Так, Махно був видат
ним народним полководцем. 
Проте ціла низка блискучих пе
ремог не допомогла йому ви
грати війну. Бо на що він міг 
сподіватися? На підтримку 
українських селян? Але то допо
мога епізодична, постійну мо
гла забезпечити лише державна 
організація, якої не було…

Махно був типовим недого
вороздатним «противсіхом». 
Він воював і проти червоних, і 
проти білих, і проти військ УНР. 
Його небажання об’єднатися з 
армією Української держави 
сприяло перемозі ворожих сил. 
Український письменник Віктор 
Лупейко з жалем писав: «Під 
час боїв махновці інколи вста
новлювали контакт з петлюрів
цями, як це було, наприклад, у 
Жмеринці. Кілька тисяч їх 
взяли на лікування тилові під
розділи армії УНР. Та шкода, що 

ці дві великі українські мілі
тарні сили доля не поєднала… 
Один сучасний поет висловив 
думку: якби об’єдналися петлю
рівці та махновці воєдино, ніякі 
наїзники не були б у змозі поне
волити Україну… Якби ж то…»

Проте, як часто буває з цією 
публікою, «противсіхтво» Махна 
не було збалансованим. Найчас
тіше і найохочіше він переходив 
на бік більшовиків, де й заробив 
звання комбрига і став одним із 
перших кавалерів ордена Черво
ного прапора. Справді, можна 
зрозуміти Махна, такі постаті 
УНР, як Вин ниченко, Петлюра та 
центральнорадівська братія, не 
завжди викликали палку симпа
тію. Нескінченне базікання, док
тринерство, постійна зміна пріо
ритетів, брак практичності й рі
шучості – усе так. Але вади керів
ників УНР були незрівнянно мен
шим злом, аніж людожерська 
(буквально: більшовикам вда
лось у ХХ столітті повернути ти
сячі людей до канібалізму) дик
татура комуністів. «Противсіх
ство» призвело до того, що видат
ний полководець, українець 
Махно відрізав УНР від Чорного 
моря і можливої іноземної допо
моги, заблокував шлях на Одесу 
та Крим, ізолював від Донбасу, де 
на той час чимало людей (зга
даймо лишень молодого Сосюру, 
вояка Дієвої армії) могли б під
тримати УНР…

Доля Махна, як і доля Укра
їни на початку ХХ століття, є 
дуже показовою. «Противсіх
ство» – то не просто електо
ральна поведінка частини україн
ських громадян на виборах 2010 
року. Це значно ширше явище, 
це тяжка національна хвороба 
української ментальності.

Якщо народ не здатен себе 
організувати, його організують 
інші народи, звісно, на їхню ж 
користь. Якщо людність не 
може тримати себе у стані сві
домої дисципліни і добровіль
ного самообмеження, її дисци
плінують інші людські спіль
ноти у власних інтересах. 

Український анархізм завжди 
закінчував однаково: поразкою і 
жорстоким терором переможців. 
А потім усе доводилося розпочи
нати спочатку.  До речі, й оспіву
вані нині Романом Ковалем від
важні борці Холодного Яру не 
змогли вчасно вийти за межі ма
триці отаманства і «противсіх
ства».

На жаль, інтелігентські 
кола України нерідко демон
струють те, що описується жар
гонним слівцем «пофігізм» 
(психо етична основа «проти
всіхства»), – це гранична націо
нальна безвідповідальність, 
легковажність і незбагненна 
байдужість до долі власної кра
їни. Один з українських мисли
телів сказав, що українці – до
вічні діти, які ніяк не можуть 
подорослішати. Стосовно всіх 
українців не скажу, але щодо 
української інтелігенції (при
наймні її найпомітнішої час
тини ) – абсолютно точно. 

Замість того щоб взяти на 
свої рамена власний тягар націо
нальної долі, вони з усім нат-
хненням вдаються до того, що 
Ліна Костенко назвала «миско
борством». Природно, йдеться 
про «мискоборство» не лише 
брудно-гендлярське, а й, сказати 
б, духовне: за творчі кар’єри, 
звання, премії, репутації у вузь
ких колах, популярність тощо. 
Але це все одно «мискоборство», 
задоволення свого хворобливого 
«я» за рахунок історичного май
бутнього співвітчизників, реалі

зація патологічного егоїзму, на
віть егоцентризму, коли особина 
неспроможна уявити щось вище 
за себе… Особливо дивує войов
нича, принципова, кричуща не
конструктивність, інстинктивна 
деструкція, коли держава не 
така, якої хотілося б, за цілкови
тої відсутності бажання й самому 
щось зробити. Адже і Махно хо
тів, щоб Україна розвивалась за 
його уявленнями, і Винниченко 
волав: «Або робітничо-селянська 
Україна, або ніякої…»

Ніяке національне відро
дження не відбудеться без від
родження того, що заведено 
вважати мозком і совістю нації, 
якщо це справді мозок, а не те, 
про що казав вождь світового 
пролетаріату, коли ще не став 
мумією в Мавзолеї… 
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Автор: 
Валерія 

Бурлакова

НЕВиДиМі РАДиКАЛи
Куди поділися українські скінхеди

М
ати 29-річного Дми
тра – завуч у школі, 
відповідає за виховну 
роботу та аналіз пове

дінки дітей. Нещодавно вона 
писала доповідь про скінхедів, 
намагаючись розібратись, як 
завчасно розпізнати розвиток 
схильності дітей до маргіналь
ної ідеології та запобігти йому. 
Водночас жінка не помічає, що 

її власний син ультраправий 
уже понад 10 років. Щоправда, 
коли кілька тижнів тому Дми
тро прийшов додому з розби
тим обличчям, припустила, що 
люди, які напали на нього на 
вулиці, «переплутали» хлопця 
зі скінхедом. Адже той голить 
голову під нуль...

Важкі військові боти, лиса 
голова, божевільне обличчя, на 

вигляд – років 15, брак клепки 
в голові чи бодай освіти – при
близно так уявляють собі скін
хедів пересічні громадяни. На
справді ж сьогодні все значно 
складніше. Серед них є люди з 
вищою освітою, керівники уста
нов, бізнесмени, викладачі, 
батьки дорослих та не дуже ді
тей, чоловіки та жінки... Вони 
давно вже вдягаються так, що 

28|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 5 (273) 1 – 7.02.2013

СУСпілЬСТво|субкультури



СЛОВНиК 
Скінхеди – збірна назва субкультури, що виникла наприкінці 1960-х років у 
Англії. Перші скіни були аполітичними (сьогодні таких представників руху 
часто називають традами – традиційними скінхедами, неофіційним гаслом 
яких можна вважати «Remember the spirit of 69» – пам’ятай дух 69-го), слу-
хали ска та регі. Зовнішній вигляд – важкі боти, підсукані джинси, підтяжки, 
коротка стрижка – був зумовлений належністю хлопців до робочого класу. 
Згодом з’явились інші напрями розвитку руху. Зокрема, вже на початку 
1970-х стиль скінхедів уподобали ультраправі (так виникли НС-скінхеди – 
national socialist skinheads, тобто скінхеди націонал-соціалісти, чи ВП-
скінхеди – white power skinheads, «біла сила»). На пострадянському терені 
серед скінів завжди переважали саме радикальні  праві й субкультура стала 
асоціюватися виключно з ними. Є у світі скінхеди й з лівим ухилом – шарпи 
(S.H.A.R.P. – skinheads against racial prejudices, скінхеди проти расових забо-
бонів, поява яких стала реакцією на існування НС-скінхедів) та раші (R.A.S.H. 
– red and anarchist skinheads, «червоні» та анархісти).

НЕВиДиМі РАДиКАЛи
Куди поділися українські скінхеди

перехожі їх не вирізняють. 
Хоча раніше було інакше.

ЯК УСЕ ПОчиНАЛОСЯ
«У році 1992–1993-му був у мене 
друг Сашко, його тато працю
вав капітаном далекого пла
вання. Ми знайшли у нього 
вдома журнал Time, у якому 
трапилася стаття англійською. 
В ній ішлося про ультраправих 

та інших скінхедів», – згадує 
32-річний Юрій. Тоді він 
уперше дізнався про те, що зго
дом стало складовою його 
життя.

Попри поширену думку, 
скінхед – це не синонім слова 
«расист». Ця субкультура дала 
світу не лише ультраправих, а й 
інші пагони: традиційних скі
нів, для яких головне – музика, 
а не політика, шарпів, рашів 
тощо (детальніше див. слов-
ник). Але в наших широтах 
більшість уподобала саме ради
кальне праве крило. «Рух пра
вих скінхедів поступово форму
вався з представників інших 
субкультур: панків, різних «во
лохатих», металістів... і, певна 
річ, футбольних хуліганів, хоча 
таке поняття ще було доволі 
розмитим. У нас паралельно 
з’явилися перші «поголені», які 
прийшли до цього руху через 
панк, і перші скіни, які 
з’явилися на футболі, як я та 
мої «колеги». Наш одяг диву
вав людей. Особливо весело 
було, коли, ще не розуміючи, 
хто ми, гопники починали чі
плятися, позаяк сприймали нас 
як якихось неформалів. І не
сподівано жорстко отримували 
по шиї. Вони потім довго ду
мали: що це було? Ми були 
злими! Щодня хтось діставав 
від нас у пику», – розповідає 
28-річний Костянтин. 

УКРАїНА НЕ РОСіЯ 
 «Хтось дістав у пику» так і за
лишилося фактично межею на
сильницької діяльності біль
шості українських ультрапра
вих. За всю історію руху в кра
їні гучні випадки, на щастя, 
можна перелічити на пальцях. 
Наприклад, побиття рабина й 
сина головного рабина та роз
биті вікна київської синагоги 
після футбольного матчу у 

2002 році. Тоді одного з учас
ників погрому визнали органі
затором нападу та засудили за 
ст. 161 КК – розпалювання між
національної ворожнечі. Неа
биякого резонансу набуло й 
підняття прапора зі свастикою 
над трибунами під час матчу 
«Динамо» – «Карпати» у 2008-
му. Скінхедам приписували й 
скоєння кількох вбивств іно
земців, але довести їхню при
четність украй важко, як і зага
лом говорити про реальну кіль
кість умотивованих расовою 
ворожнечею злочинів в Укра
їні. Вчинені проти іноземців, за 
винятком представників країн 
СНД, злодіяння (вбивства, 
тяжкі тілесні ушкодження, ху
ліганство) в нашій країні дуже 
рідко кваліфікують як злочини 
на ґрунті ненависті – менш ніж 
у 10% випадків.  

«Коли ми були малими і 
дурними, ночами блукали ву
лицями в пошуках іноземця, 
якого можна було б побити, – 
зізнається 26-річний неона
цист Л. – Грали у так званий бі
лий патруль… Жертву ми зна
ходили не завжди. Та й били не 
жорстоко – могли дати під дупу 
й сказати, щоб їхав додому». 
Сьогодні він упевнений: такі дії 
взагалі «погоди не роблять». 
Сенс він бачить не в застосу
ванні фізичної сили, а в сус
пільних акціях, пропаганді 
консервативних поглядів та 
здорового способу життя, мож
ливості встановити жорстку мі
граційну політику в державі. 

Тоді як в Україні на зміну 
спонтанним вуличним напа
дам прийшло усвідомлення по
міркованіших і цивілізовані
ших дій, ультраправі сусідньої 
Росії, навпаки, значно радика
лізувалися не в останню чергу 
через те, що проблема мігран
тів для РФ є гострішою. «Часи 
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змінюються, – розповідає один 
із російських неонацистів. – 
Необдумані «акції» посеред 
міста вдень відійшли в минуле, 
адже їхнім результатом можна 
назвати хіба що майже одно
значне ув’язнення учасників. 
Справжнє майбутнє нашого 
руху – терористичні партизан
ські осередки та самостійні бо
йовики, які ведуть війну з воро
гами раси. Це БТО Боровікова 
– Воєводіна, «Спас» Корольова, 
НСО-Північ, «Орловські парти
зани» та багато інших відомих 
всім людей такого складу. І, що 
ще важливіше, тих, чиї імена 
сьогодні ніхто не знає…» Так, 
наслідками діяльності згаданої 
Бойової терористичної органі

зації Боровікова – Воєводіна 
стали сотні побиттів, розбої, 
сім доведених вбивств, зокрема 
корейського студента, у кишені 
якого залишили 70 тис. рублів, 
та вченого-антифашиста, який 
відправив за ґрати чимало пі
терських ультраправих. Окрім 
власне «бойовиків» є в середо
вищі російських скінхедів й 
ідеологи, які намагаються по
вернути расизм в русло полі
тики. Міхаіл Валяєв із політич
ного проекту «Право-Консерва-
тивний Альянс» упевнений: у 
країні, більша частина насе
лення якої може «похвали
тися» побутовим расизмом, 
ультраправі партії мають неа
биякі перспективи. Утім, наразі 

в РФ переважає все ж таки ра
дикальний підхід із застосу
ванням фізичної сили. 

Якщо в Росії більше насиль
ства, то в Україні, на думку са
мих представників скінхедів
ського руху, більше «цивілізо
ваних» перспектив. Заради 
останніх перебрався із Санкт-
Петербурга до Києва 24-річний 
ультраправий Іван: «Причини 
мого переїзду можуть видатися 
дивними пересічній людині, – 
зізнається він. – Мене дуже ті
шить відносна етнічна чистота 
населення України порівняно з 
більшістю російських міст. А 
також його політична й соці
альна активність. Я не дивлюся 
на вашу країну крізь рожеві 
окуляри. Але впевнений, що 
тут можна домогтися жорсткі
шої міграційної політики».

Leaderless resistance, опір 
без лідера, – одне з визначень 
системи існування ультрапра
вих у всьому світі. Україна, на 
перший погляд, підпадає під 
нього. Бо в системі ж, де роль 
відіграє лише самовизначення, 
погляди двох ультраправих мо
жуть кардинально різнитися. 
Гітлерівський націонал-
соціалізм на теренах СНД не
рідко називають фашизмом. 
Остання ідеологія, італійська, 
теж украй права. Але є чимало 
відмінностей, зауважує Євген, 
– він вважає себе послідовни
ком фашизму: «Нація не є раса, 
– цитує хлопець слова Беніто 
Муссоліні. – Але триваюча в іс
торії група». Тому Євген, на
приклад, не має негативного 
ставлення до розкритикованої 
кількома свободівцями напере
додні «Євробачення-2012» Гай
тани. «Треба радіти, що неет
нічні українці вивчили україн
ську мову й щодня нею послу
говуються, принаймні пу
блічно, на відміну від величез
ної частини населення, яка за 
кілограм гнилої гречки про
дасть не те що власне сумління, 
а й країну. Найперший ворог, 
на мою думку, – нинішня 
влада, яка не хоче облаштувати 
нормальний східний кордон, а 
краще витратить гроші на ре
монт у «Межигір’ї», ніж на 
створення підрозділу з бо
ротьби із нелегальною емігра
цією».

Не всі погоджуються з та
кою позицією. Серед закликів 
деяких расових «пуристів» 
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НА СТАДІї 
ЗГАСАННЯ. 
Субкультура 
скінхедів 
у сучасній 
Україні 
зникає – вони 
поповнюють 
лави 
футбольних 
фанатів, 
правих стрейт-
еджерів і 
реперів 

ПОСЛІДОВНИКИ НЕОНАЦИСТА БОРОВІКОВА. 
На відміну від українських, російські  
скінхеди радикалізуються через гостру  
проблему мігрантів у РФ
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можна почути пропозиції щодо 
депортації всіх нечистокровних 
українців: «Якщо мігрантів не 
хоче ЄС, чому їх мають при
ймати українці? – обурюється 
Ігор. – Чим їх засилля обер
неться, можна побачити на 
прикладі того ж таки Євросо
юзу, особливо Англії та Фран
ції. Тому вихід із такої ситуації 
– примусова депортація без ва
ріантів».

В ОПОЗиЦії ДО ЛіБЕРАЛіВ
«Нам дісталася багата ідеоло
гічна спадщина від поколінь, 
які боролися за Українську дер
жаву. Водночас зараз дуже часто 
можна побачити псевдолідерів, 
які по-різному трактують ідео
логічний спадок, виривають із 
контексту тези, зосереджують 
увагу людей на другорядних пи
таннях, чим розколюють укра
їнців і сіють ворожнечу між 
ними. Усі, хто прагне україн
ської України, мають насампе
ред об’єднатися, усвідомити, що 
вони брати і сестри по крові» – 
розмірковує львівський скінхед 
Хаммер. На його думку, ідеоло
гічна єдність – важливий етап 
розвитку ультраправих: «Треба 
вдосконалити та вивести на су
часний рівень те, що вже є. Ма
ємо приклад численних патріо
тичних організацій, які так за
хопилися змінами, що самі не 
помітили, як перетворилися на 
ліберальних угодовців».

Справді, ультраправе сере-
довище в Україні нині рухається 
переважно у двох напрямках: до 
лібералізації та до маргіналіза
ції, паралельно підживлюючи  
поміркованіші політичні рухи, 
музичні субкультури та осе
редки футбольних фанатів. «Як 
така субкультура скінхедів у су
часній Україні якщо і є, то хіба 
що на стадії загасання. Її пік 
давно минув, і зараз ми можемо 
бачити її відголоски, до того ж 
переважно в регіонах або на 
околицях столиці, – пояснює 
соціолог Ольга Худецька, яка 
вже чотири роки системно до
сліджує ультраправих та фут
больних хуліганів. – Субкуль
турність – це не лише ідейні пе
реконання чи світоглядні прин
ципи, а й зовнішній вигляд, 
спільна музика тощо. Можна 
припустити, що цілісність суб
культури скінхедів почала ла
матися, коли вони мусили від
мовитися від свого традицій

ного одягу (бомбери, берці, 
джинси з підкатами, підтяжки 
тощо) через підвищену увагу 
правоохоронних органів. Пара
лельно з цим відбувається пере
хід на стиль кежуал, властивий 
футбольним хуліганам. Це ще 
більше змішує і зближує обидві 
субкультури».

«Так, кросівочки, картаті 
сорочки, – усміхається Юрій. – 
Але досі ношу «мартенси», це ж 
чудове зимове взуття!» «Хтось і 
справді через певні обставини 
не хоче привертати до себе над
мірну увагу, інші просто не зва
жають на зовнішність, – пого
джується Хаммер. – Але, як на 
мене, «однострій» дисциплінує 
та зобов’язує. Це як у армії, 
тобто те, що об’єднує. Скінхед, 
будучи на прикиді, не має 
права не відреагувати на сва
вілля ворожих елементів».

Не останню роль у бажанні 
мати більш мирний вигляд віді
грає вік: хто ж піде на роботу в 
такому екзотичному спецодязі? 
Адже серед українських «скінів» 
чимало тих, кому за 25. «Ходила 
у «гріндерах», на підкатах, а те
пер я мати, – розмірковує 
28-річна К. – Я думала, що щось 
змінилось… Але повернулася до 
міста, де виросла, й почалося... 
Пиво, концерти, бійки». «Хтось, 
звісно, робить вибір на користь 
спокійного життя. Однак ті, хто 
віддаляється через сімейні та 
інші питання, рідко змінюють 
свої переконання. Принаймні се
ред моїх знайомих це законо
мірно. Люди з консервативними 
поглядами не схильні сумніва
тись у власних принципах», – до
дає Хаммер.

«Субкультура скінхедів зни
кає, але носії самих ідей та світо
глядних орієнтирів не розчиня
ються в людському морі, – каже 
Ольга Худецька. – Вони насичу
ють інші субкультури. Пере
важно угруповання футбольних 
хуліганів, а також правих 
стрейт-еджерів (субкультурна 
філософія, послідовники якої 
дотримуються здорового спо
собу життя. – Ред.), хардкорни
ків, вуличних художників, 
спортсменів і навіть правих ре
перів». Нині, на її думку, доціль
ніше вести мову не про субкуль
туру скінхедів, а про надсуб
культурне формування ради
кальних правих, яке склада
ється з представників різних те
чій. 

ДО П’ЯТи РОКіВ 
У багатьох країнах заборонене використання та розпо-
всюдження нацистської символіки. Пропаганда ультра-
правих ідей потрапляє під статті про розпалювання між-
національної, расової та релігійної ворожнечі. Згідно зі 
ст. 161 Кримінального кодексу України, пряме чи не-
пряме обмеження прав або встановлення прямих чи не-
прямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань ка-
рається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян або обмеженням 
волі до п’яти років із позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років або без такого. Ті самі дії, поєднані з на-
сильством, обманом чи погрозами, а також вчинені 
службовою особою караються штрафом від п’ятисот до 
тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або позбавленням волі від двох до п’яти років із позбав-
ленням права обіймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
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ЛИШЕ ОЧІ.  
На громад-
ських акціях, 
футболі тощо 
українські уль-
траправі не-
рідко прихову-
ють обличчя, 
насамперед 
від правоохо-
ронців
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Обережніше з ентузіазмом
Показники світової економіки покращуються, але не настільки,  
як здається декому з інвесторів

В
ірус охоплює фінансові 
ринки – і це не грип. По 
всьому світу інвестори пе
реживають приплив опти

мізму. На фондових біржах від 
Нью-Йорка до Токіо котиру
вання підскочили до найвищих 
за багато років позначок, а ін
декс волатильності VIX – «по
казник страху інвесторів» – упав 
до найнижчої позначки від 2007 
року. Та чи виправданий цей ен
тузіазм?

До певної межі. Причин ди
витися на світову економіку з 
надією є три. По-перше, вда
лося уникнути кількох ката
строф. Європейські політики 
продемонстрували свою рішу
чість у справі рятування єдиної 
валюти. Американські – втри
малися на краю фіскальної 
прірви. А тепер, коли республі
канці в Палаті представників 
запропонували розтягнути бор
гову стелю на три місяці, 
з’явилася надія, що у Сполуче
них Штатах податкові битви 
вестимуть засобами перегово
рів, а не шантажу. Усе це спри
яло фінансовим ринкам і має 
заохотити компанії та спожива
чів більше інвестувати й витра
чати.

Друга причина для радощів – 
у політиці активного втручан  ня з 
боку центральних банків. Торік у 
вересні Європейський центро
банк пообіцяв необмежену ку
півлю облігацій заради збере
ження цілісності єврозони. Тоді 
Федеральний резерв зобо в’я  зався 

знизити відсоткові ставки до мо
менту, коли рівень безробіття в 
Америці не впаде нижче 6,5%, па
ралельно зі щомісячною не обме
женою в часі купівлею облігацій. 
Цього тижня і Банк Японії, схоже, 
приєднався (під тиском нового 
уряду країни) до клубу відчайду
хів. Він подвоїв цільовий показ
ник інфляції до 2% і взяв на себе 
необмежені в часі зобов’язання 
скуповувати активи від 2014 року. 
А коли регулятори обіцяють ку
пувати більше облігацій довший 
час (що тримає їхню дохідність 
на низькому рівні), немає нічого 
дивного, що інвестори налітають 
на ризикованіші активи. І 
справді, річ почасти в цьому: з 
вищими цінами на акції інвес
тори швидше підтримають спо
живання.

Свідчення можливого при
скорення росту, принаймні в де
яких регіонах, дає третю при
чину для оптимізму. Багато до
брих новин надходить із Китаю, 
де за останні три місяці 2012 
року темпи зростання ВВП під
скочили до 7,9% (проти 7,4% у 
попередньому кварталі). Найно
віші дані, починаючи з тих, що 
стосуються роздрібних продажів 
(від 15,2% у річному вираженні в 
грудні), і закінчуючи показни
ками промислового виробни
цтва (від 10,3%), перевершили 
всі сподівання. Оптимісти вказу
ють і на Америку, де почалося 
одужання на ринку житла.

Усі ці причини достатні для 
того, аби впевненіше дивитися в 
майбутнє світової економіки. Та 
не вириваймо їх із контексту.

Політики, може, й відвер
нули якісь катастрофи, але сама 
політика не бездоганна. Напри
клад, у США уникнення фіс
кальної прірви означає негайне 
податкове стиснення в межах 
1–1,5% ВВП без жодного вирі
шення проблеми з довготермі
новим дефіцитом бюджету. Це 
«затягування пасків» (значною 
мірою за рахунок збільшення 
податків на фонд заробітної 
плати всіх працівників) ще не 

відбилося у статистичних даних. 
Але незабаром це може статись, 
і для економіки, темпи зрос
тання якої останнім часом ста
новлять лише 2%, удар буде від
чутним, може, навіть помітні
шим за стимул від оздоров
лення ринку житла.

Перспектива активного втру
чання з боку центробанків на
справді не така вже й позитивна 
річ, як її рекламують. Дрібний 
шрифт під обіцянками Банку 
Японії не впадає в очі так, як за
головки. Зобов’язання Європей
ського центробанку зберегти 
єдину валюту не означає ба
жання в майбутньому послаблю
вати монетарну політику. І на
віть у Федеральному резерві 
може посилюватися занепоко
єння з приводу непередбачува
них затрат від необмеженої ку
півлі облігацій.

Проте найсерйозніша при
чина для обачності – прірва між 
оптимізмом фінансових ринків 
та економічною дійсністю. Цей 
розлам найширший у Європі. 
Можливо, єдина валюта й не 
стоїть на межі краху, але країни, 
які нею користуються, потерпа
ють від проблем: МВФ очікує 
зменшення економіки єврозони 
цього року на 0,2%. Держави на 
периферії затягнула рецесія. На
віть провідні члени ЄС бачаться 
слабшими. Із перспективою по
силення фіскальної економії та 
обмеження кредитування важко 
уявити собі, як Європа повер
неться до зростання.

Реформи, потрібні для того, 
щоб запрацювало євро, аж ніяк 
не закінчені. Америка, схоже, 
збирається прописати собі ще 
одну дозу короткострокових за
ходів суворої економії, не вирі
шуючи водночас довгострокових 
фіскальних проблем. Японській 
економіці потрібні глибокі 
зміни. Останній сплеск опти
мізму на ринках дуже й дуже ба
жаний, але урядам держав не 
слід обманюватися ним і впа
дати в небезпечне самозаспоко
єння. 

Світовий фондовий ринок 
в індексах MSCI
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У 
лютому 2013 року виповниться 20 років 
відтоді, коли Естонія, вивільнившись з-під 
радянської влади, нарешті ухвалила свій 
перший державний бюджет. Хоча це далося 

їй непросто й потребувало великих жертв, він від 
самого початку поставив держфінанси на пра
вильний шлях. Понад те, дискусії того періоду 
мали такий значний вплив на політичний етос ес
тонських політиків і суспільства, що принципи 
першого держбюджету відтоді незмінно слугують 
дороговказом для всіх наступних урядів.
До 9 лютого 1993-го, коли парламент врешті-решт 
ухвалив перший державний бюджет, Естонія вже 
півтора року була незалежною. Перший рік по
вторно здобутої самостійності країна прожила вза
галі без нього. Протягом 10 місяців в обігу все ще за
лишався російський рубль. Щорічна інфляція ся
гала понад 1000%, й за такого її рівня неможливо 
було сформулювати бюджет, який мав би хоча б на
тяк на реальне втілення на практиці. У червні 1992 
року в Естонії сталися дві 
важливі події: замість ру
бля було прийнято як на
ціональну валюту крону і 
на референдумі затвер
джено нову Конституцію 
(див. № 25/2012).
Після набрання чинності 
Основним Законом уряд 
мав подати до парла
менту проект державного 
бюджету до 1 жовтня 
1992-го. Та наприкінці вересня, коли прем’єр-
міністр першого уряду Март Лаар почав запиту
вати про його готовність, йому на стіл поклали дві 
купи паперів. Більша частина з них складалася із за
питів на фінансування, які подали міністерства. 
Інша, в багато разів менша, показувала надхо
дження до бюджету. Різниця була майже дворазова.
Вочевидь, естонцям пощастило, що призначений 
незадовго до того уряд не мав вибору – бюджет по
винен бути збалансований, бо бракувало грошей на 
покриття різниці. Під час валютної реформи Есто
нія запровадила вельми рідкісний механізм пов
ного золотовалютного забезпечення національної 
валюти, який, по суті, забороняв знецінювати 
крону, а також не дозволяв Центробанку вмикати 
друкарський верстат. Кожна крона мала бути за
безпечена вільно конвертованою іноземною валю
тою, її обмінний курс було встановлено на рівні 8 
німецьких марок. Закон також заборонив регуля
торові позичати гроші уряду. Останній не мав та
кож змоги брати кредити в інших країн, бо жоден 
національний банк не відважився б інвестувати в 
молоду державу, яка ще ледве стояла на ногах. Чи
мало західних експертів прогнозували, що Естонія 

швидко скотиться до дефолту, бо не вірили, що 
уряд зможе дати раду економічному хаосу, в який 
опустилася країна після розпаду СРСР.
Позаяк доходи бюджету не можна було наростити, 
естонський Кабінет міністрів вирішив урізати вит-
рати, щоб збалансувати державні фінанси. По-
перше, різко скоротили бюрократичний апарат й ар
мію чиновників, яких набрали ще за радянських ча
сів, зменшивши їх на третину. З 18 міністерств зали
шили 11, і ця кількість незмінна до сьогодні. Далі по
трібно було розібратися із субсидіями та державною 
допомогою. Сільське господарство та соціальна сфера 
постраждали найбільше. Нулі також з’явилися в ряд
ках бюджету, що відповідали освіті починаючи від 
ясел і вище, а також закладам культури. Того року се
редня пенсія була €15, а середня зарплата – €45. Сьо
годні вони становлять відповідно €320 і €850.
Щоб краще донести необхідність таких жорстких за
ходів економії, Кабінет міністрів сам показував при
клад і жив украй скромно. Март Лаар, який раніше 

працював учителем істо
рії, й далі мешкав разом 
із дружиною та двома ді
тьми в малій квартирі, 
яка обігрівалася 
дров’яною піччю й у якій 
була лише холодна вода, 
протягом усього свого 
прем’єрства, хоча за зако
ном йому дозволялося 
переселитися в розкішні 
апартаменти (цікаво було 

б подивитися на обличчя Миколи Яновича чи 
Віктора Федоровича, якби вони раптом дізна

лися про це – Ред.).
Усі наступні уряди визнавали досягнення збалансо
ваного бюджету першорядним завданням, й ідея 
того, що не годиться жити чужим коштом, вкорени
лася у свідомості народу. Як результат – коли по 
країні вдарила глобальна економічна криза 2008-го 
й ВВП знизився на 14% за один рік, уряд знову зміг 
швидко взяти бюджет під контроль. Щоб збалансу
вати державні фінанси, він зменшив, поміж інших 
витрат, зарплату держслужбовцям на 10–15%. На
род знову поставився до таких заходів із розумін
ням. Рецесія минула без жодного страйку чи великої 
демонстрації.
Завдяки швидкості, з якою було зменшено бю
джетні видатки, Естонія вийшла з кризи вже за два 
роки, й тепер її економіка знову є однією з найди
намічніших у Європі. Надійний фінансовий стан 
публічного сектору дав державі змогу перейти на 
євро на початку 2011 року, що ще більше стимулю
вало зростання економіки. Сьогодні доходи скарб
ниці Естонії в 30 разів вищі, ніж у 1993-му, й країна 
має найменший держборг з-поміж членів ЄС.  

20 РОКіВ  
збалансованості бюджету

|поГляД

СЬОГОДНі ДОХОДи 
ДЕРЖБюДЖЕТУ ЕСТОНії  

В 30 РАЗіВ Вищі, НіЖ  
У 1993-МУ, й КРАїНА МАє 
НАйМЕНШий ДЕРЖБОРГ 

З-ПОМіЖ чЛЕНіВ єС 
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«Людина давоська» 
та її недоліки

Індустрія глобального лідерства потребує перегляду концепції

М
абуть, два найпопу
лярніші слова у біз-
нес-лексиконі – це 
«глобальний» та «лі

дерство». Складіть їх докупи –    
і в людей у ділових костюмах по
чнеться рясне слиновиділення. 
Певно, саме тому 23-27 січня 
більше ніж тисяча босів вели
ких корпорацій збиралися в Да
восі на швейцарському лижно-
 му курорті. Там, на щорічній 
тусовці Світового економічного 
форуму (СЕФ), вони смакували 
дорогі місцеві вина спільно з 
півсотнею глав держав і трьома 
сотнями міністрів. Хоч би що 

було на порядку денному – від 
бюджетного дефіциту до смер
тельних хвороб – ішлося про 
те, щоб забезпечити «гло
бальне лідерство». І не просто 
тут і зараз: СЕФ ретельно доби
рає і плекає «молодих глобаль
них провідників», аби створити 
«спільноту наступного поко
ління лідерів, які керувати
муться принципами в досяг
ненні поставленої мети».

НОВА ГЕНЕРАЦіЯ – 
ПЕРЕКОТиПОЛЕ
Культ глобального лідера зрос
тає й поширюється. Він запо

внив собою бізнес-школи. 
INSEAD, яка діє у Франції, на
зиває себе «світовою школою 
бізнесу» й має філії не тільки у 
Фонтенбло, а й у Сінгапурі та 
Абу-Дабі. Школа бізнесу Фукуа 
при університеті Дюка (штат 
Північна Кароліна, США) гордо 
йменує себе «першою у світі ле
гітимно глобальною бізнес-
школою», її «дочки» – в шести 
країнах. Великим компаніям 
уже мало просто готувати висо
кокваліфікованих менеджерів. 
Вони пишаються своєю здат
ністю добирати й тренувати лі
дерів для глобальних ролей.
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Це не завжди словесні блис
кітки. Багато галузей еконо
міки глобалізуються швид
кими темпами, що руйнує уста
лені системи. Це загрожує за
гибеллю дрібнішим, локально 
орієнтованим компаніям. Тим 
часом глобалізовані скар
жаться, що брак масштабних 
талановитих кадрів гальмує 
їхнє зростання, особливо на 
ринках країн, що розвива
ються. Проте вони швидко роз
тринькують уже наявні та
ланти світового рівня: за да
ними з одного джерела, майже 
80% керівників вищої ланки у 
500 американських компаніях 
США зі списку рейтингової 
агенції Standard & Poor’s звіль
няють із роботи ще до досяг
нення ними пенсійного віку.

Тож потреба в глобальному 
лідерстві й справді є. Але наяв-
 на пропозиція якось не вражає. 
Багато банкірів та політиків, 
яких фінансова криза захопила 
зненацька, були частими гос
тями Давоса. Прості громадяни 
довіряють «давоській людині» 
не більше, ніж довіряли б ло
бістові якої-небудь Світової фе
дерації горностаїв. Опитуван  ня, 
проведене піар-агенцією Edel -
man, засвідчило: лише 18% за
галу вважають, що бізнес-
лідери говорять правду. І тільки 
13% респондентів повірили б по
літичним провідникам.

Що ж тут можна зробити? 
Насамперед дати простим гро
мадянам ефективніші можли
вості тримати «давоську лю
дину» під контролем: суворіша 
підзвітність глав урядів, дієвіші 
правила для обмеження корпо
ративних порушень… Але є ще 
й потреба реформувати інду
стрію глобального лідерства. 
Ті, хто нею керує, повинні добре 
поміркувати над питанням, що 
вони розуміють як під глобалі
зацією, так і під лідерством.

Персони, які за родом ді
яльності проводять півжиття в 
аеропортах і літаках, часто пе
реоцінюють масштаби глобалі
зації. Решта здебільшого вікує в 
одній країні. Основна частина 
торгівлі відбувається в межах 
державних кордонів. Майже 
вся політична діяльність має 
локальний характер. Бізнес-
лідери, не здатні помітити це, 
можуть недооцінювати полі
тичні ризики або нехтувати 
культурними відмінностями, й 

такі помилки стають іноді ката
строфічними. Найкращі гло
бальні провідники повинні за
нурюватись у локальні куль
тури.

Лідерство завжди було 
слизьким поняттям, а до того ж 
робиться щодень розмитішим. 
На Заході відмова від чиноша
нування та збільшення частки 
високоосвічених кадрів у струк
турі трудових ресурсів допомог-
 ли компаніям значною мірою 
згладити ієрархію в керівни
цтві. Але багато фірм в інших 
культурах вважають і надалі її 
важливою. В Індії та Китаї ке
рівників часто-густо трактують 
мало не як небожителів, і 
кар’єрна драбина, що веде на
гору, налічує чимало щаблів. 
Водночас технологічні прориви 
та інновації можуть зробити 
необхідним командний стиль 
управління. За життя Стіва 
Джобса Apple нагадувала дик
татуру і процвітала; керівни
цтво Nokia в пошуках консен
сусу підштовхнуло компанію до 
розвалу.

Гуру глобального лідерства 
повинні також ретельніше по
думати про взаємини між біз
несом і рештою світу. Дуже 
шляхетно звучать обіцянки (а в 
Давосі їх дає практично кожен 
бос) про те, що твоя компанія 
вирішить найрізноманітніші 
проблеми, безпосередньо не 
пов’язані з її основною діяль
ністю. Це ще може мати сенс у 
країнах, що розвиваються: 
якщо підприємство не про
кладе дороги до своєї ж таки 
шахти у віддаленому районі, 
ніхто інший цього не робитиме. 
Проте в багатих – держава за
лишила менше лакун, які на
стільки очевидно вимагають 
заповнення. Розмови про соці
альну відповідальність мають 
бути реалістичними: куди не
безпечніше наобіцяти забагато, 
ніж замало.

З’явились ознаки того, що 
індустрія глобального лідер
ства намагається пристосува
тися до обставин. Гарвардська 
школа бізнесу вимагає від сту
дентів пожити за кордоном. По
ширюється практика, коли ке
рівники найвищої ланки на 
певний час очолюють відда
лені філії. У німецькій хімічній 
компанії Henkel менеджери не 
розраховують на підвищення, 
якщо не поживуть принаймні у 

двох державах за кордоном. 
Швейцарський виробник хар
чових продуктів Nestlé має в 
раді директорів представників 
із восьми різних країн. СЕФ на
голошує, що благодійні органі
зації повинні вчитися в бізнесу 
й навпаки.

Гуру менеджменту вига
дали нові способи оцінювання: 
Проект ефективності глобаль
ного лідерства й організаційної 
поведінки (GLOBE) провів ан
кетування понад 17 тис. мене
джерів у 62 країнах із метою 
виявлення культурних відмін
ностей, про які варто знати ке
рівникам. Виявилося, що аме
риканці надзвичайно само
впевнені й цілеспрямовані, а 
бразильці, хоч як це дивно, не 
переймаються майбутнім.

СВіТОВі ЛіДЕРи  
НА ВОСКОВиХ КРиЛАХ
Але в самому понятті глобаль
ного лідерства уже є прихова
ний ґандж. Авраам Лінкольн 
якось зауважив, що «майже ко
жен може вистояти в біді, а 
якщо хочеш випробувати ха
рактер людини, дай їй владу». 
Такій спокусі піддаються ті, 
кого йменують «молодими гло

бальними лідерами». Розум
ним бізнесменам зазвичай влас -
тива зарозумілість навіть у 
най  кращих випадках, а якщо 
їм сказати, мовляв, вони воло
дарі всесвіту, то це закінчиться 
манією величі. Пиха породжує 
помилки. Досить поглянути на 
творців бізнес-імперій, які на
магаються провернути амбітні 
злиття компаній, не зважаючи 
на численні свідчення того, що 
такі операції зазвичай призво
дять до краху.

Якщо лідерство й має 
якийсь секрет, то це, певно, 
скромність. Скромний бос ро
зуміє, що є речі, яких він не 
знає. І слухає не лише інших 
великих цабе в Давосі, а й тих, 
кого зазвичай туди не запро
шують. Наприклад, своїх клі
єнтів. 
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Велика 
Британія 

Скринька Пандори
Перспектива виходу Великої Британії з об’єднаної Європи може 
призвести до ланцюгової реакції серед інших членів ЄС 

В
елика Британія не буде 
членом Європейського 
Союзу? У давно очікува
ній промові британський 

прем’єр-міністр 23 січня заявив: 
якщо консерватори переможуть 
на наступних виборах, він спро
бує домовитися про нові умови 
членства країни в ЄС, а тоді 
проведе референдум, на якому 
буде вирішено, чи залишиться 
Британія у складі Євросоюзу чи 
вийде з нього до кінця 2017 
року. Якби голосування відбу
лося сьогодні, більшість насе
лення висловилася б за вихід із 
євроспільноти. ЄС шокований, 
адже, якщо Велика Британія 
справді зробить це, вона стане 
першою з 27 країн-членів, що 
вирішила відокремитися. Такий 
крок може потягнути за собою 
серйозні наслідки для інших 
членів.

Велика Британія входила до 
складу ЄС із 1973 року, але зав-
жди була специфічним партне
ром. Лондон відмовився всту
пити до першого союзу, що скла
дався з шести членів, і створив 
спільний ринок, бо з підозрою 
ставився до будь-яких офіційних 
зв’язків із європейськими сусі
дами. Британці завжди ревно 
оберігали свою історію і сувере
нітет, тож вирішили, що краще 
будувати відносини між Британ
ською Співдружністю та США. 
Однак з огляду на економічний 
успіх спільного ринку Британія 
таки подала на членство, а ось 
генерал де Ґолль не підтримував 
кандидатури сусідки і ветував 
перші дві спроби країни приєдна
тися до Союзу (1963 і 1967 роки).

Ставши повноправним чле
ном, Велика Британія підтвер
дила підозри французів. Лондон 
неодноразово противився чи на
магався пригальмувати ініціа
тиви Парижа чи Берліна щодо 
політичного зближення. Чого 
варте розмахування сумочкою 
Марґарет Тетчер, яка вимагала 
від європейських партнерів 
зменшити внесок Великої Бри

танії до бюджету ЄС в індивіду
альному порядку. Її наступник 
Джон Мейджор не схотів підпи
сувати деякі пункти Маастрихт
ського договору, який наділив 
Брюссель більшою владою і пе
ретворив спільний ринок на Єв
ропейський Союз. Внаслідок 
цього у Консервативній партії 
намітився розкол і уряд відмо
вився підтримати ідею про за
провадження єдиної валюти. 
Коли 2002 року євро зрештою 
випустили, Велика Британія не 
перейшла на нього. Країна та
кож не приєдналася до шенген
ської зони, в межах якої скасо
вано паспортний контроль.

На цьому тлі вимоги бага
тьох політиків-консерваторів 
щодо повернення країнам-
членам повноважень, які нині 
належать Брюсселю, викли
кали обурення та підозри в ЄС. 
Тим часом політичні погляди 
британців щодо цього розділи
лися. Більшість підприємців та 
економістів знають, що членство 
в ЄС має важливе значення для 
вільної торгівлі та єдиного 
ринку, а також що британська 
економіка, залежна від експорту 
в Європу, матиме серйозні про
блеми, опинившись поза ЄС. 
Але пересічні громадяни див
ляться на справу вужче. Вони 
давно критикували діяльність 
Брюсселя, а тепер, спостеріга
ючи за проблемами в єврозоні, 
тим більше не хочуть мати тіс
ніших політичних контактів зі 
своїми сусідами. Праворади
кальні консерватори, що беруть 
за приклад політику пані Тет
чер, висловлюють найгострішу 
критику. Вони погрожують по
встанням проти влади Девіда 
Кемерона, а особливо проти 
більш проєвропейських ліберал-
демократів – своїх партнерів по 
коаліції. Дедалі більше людей 
підтримують маленьку, але га
ласливу Партію незалежності 
Сполученого Королівства, яка 
відверто вороже ставиться до 
членства в ЄС.

Пан Кемерон готував свою ве
лику промову про відносини з 
об’єднаною Європою кілька міся
ців, однак зрештою мусив від
класти її на кілька днів через тра
гедію із заручниками в Алжирі 

(див. Тиждень № 4/2013). На
передодні виступу різні сторони 
давали йому суперечливі поради. 
Британські бізнесмени застері
гали його щодо ідеї про референ
дум, усвідомлюючи, що результа
том може стати вихід країни з ЄС. 
Праворадикальні політики вима
гали негайного голосування.  
У пресі йому радили припинити 
метушитися і проявити лідерство. 
Європейські лідери висловили за
непокоєння, а провідні німецькі 
політики відкинули будь-які ви
моги британців щодо перегляду 
членства, заявивши, що це від
криє скриньку Пандори і країни-
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ХОчА БРиТАНіЯ  
й ОСТРіВНА КРАїНА,  
її МАйБУТНє ДЕДАЛі БіЛЬШЕ 
ПОВ’ЯЗАНЕ З МАйБУТНіМ 
КОНТиНЕНТАЛЬНиХ СУСіДіВ

члени один за одним почнуть ви
магати особливих умов для 
себе. Правлячий Християнсько-
демократичний союз Німеч
чини назвав безглуздою по
грозу Кемерона «шантажу
вати» інші країни–члени ЄС шля
хом блокування ініціатив, допоки 
британці не отримають бажаного.

Промова прем’єр–міністра 
виявилася мудрим компромі
сом, мета якого – відкласти 
будь-яке сквапливе рішення. 
Він не вимагав жодних особли
вих переваг для Великої Брита
нії, але заявив, що всі країни–
члени ЄС виграють від реформ. 

Як відомо, сказав він, чимало 
мешканців інших країн-членів 
згодні, що Брюссель став надто 
могутнім і беззвітним, та й єв
ропейські політики переконані 
в необхідності змін. Кемерон та
кож додав, що не почне перего
ворів, доки у Великій Британії 
не відбудуться загальні вибори 
2015 року. А референдум щодо 
членства в ЄС буде проведений 
після переговорів. Якщо він 
зможе домогтися змін, за які ра
тує, то «від усього серця» агіту
ватиме людей за позитивне го
лосування. Тим часом прем’єр–
міністр не зазначив, чи реко

мендуватиме людям голосувати 
негативно у випадку, якщо не 
отримає бажаного від ЄС.

Європейським лідерам роз
повіли про промову Кемерона. 
Вони дипломатично зауважили 
його тези і сказали, що готові їх 
обговорювати. Але, без сумніву, 
партнери Туманного Альбіону 
не готові до особливих посту
пок. Найголовнішу роль віді
грає економічний і політичний 
лідер ЄС – Анґела Меркель. У та
ких справах, як вільна торгівля і 
лібералізація ринків, Велика 
Британія Німеччині ближча, 
ніж Франція. Але ФРН наполя
гає, що британці не можуть на 
власний розсуд визначати, що їм 
приймати в ЄС, а що ні, з чим по
годився і президент Франції 
Франсуа Олланд.

Якщо деякі члени ЄС, напри
клад Швеція, могли б дати добро 
на розширення єдиного ринку у 
сфері послуг, більш значущу 
роль парламентів країн-членів і 
позбавлення Брюсселя деяких 
повноважень, то більш амбіційні 
вимоги Кемерона вони навряд 
чи схвалять: зміни у сфері спіль
ної політики рибальства, звіль
нення Сполученого Королівства 
від законів ЄС щодо ринку праці 
(можливість для працівників бути 
більш гнучкими), зміни в законі 
про вільний рух робочої сили (зу
пинити наплив мігрантів зі Схід
ної Європи до Великої Британії), а 
також покласти край співробітни
цтву поліцейських і судових орга
нів. А якщо Кемерон спробує чи
нити тиск, погрожуючи блокуван
ням реформ, необхідних для 
ефективнішої економічної інте
грації, це страшенно розлютить 
британських партнерів у ЄС.

Питання європейської інте
грації вже багато років розколює 
британську Консервативну пар
тію, хоча для пересічних вибор
ців це зовсім не пріоритетна 
справа. Однак Кемерон забезпе

чив собі простір для маневру
вання. По-перше, якщо консер
ватори не переможуть на наступ
них виборах, питання про рефе

рендум вирішуватиме Лейбо
ристська партія, яка досі не ви
значилась, чи потрібний він уза
галі. По-друге, британський 
прем’єр знає, що, по суті, ніяк не 
може завадити країнам євро
зони запроваджувати будь-які 
зміни без офіційного Лондона. 
По-третє, він пояснив євроскеп
тикам своєї партії, що з їхнього 
боку безглуздо закликати до пе
ретворення Великої Британії на 
щось на кшталт Норвегії чи 
Швейцарії – країн, що не вхо
дять до складу Євросоюзу, але 
користуються перевагами віль
ної торгівлі. Адже Велика Брита
нія буде змушена виконувати 
правила ЄС, не маючи можли
вості впливати на них. Зрештою, 
Кемерон ще не озвучив своїх ви
мог, але достатньо постарався, 
щоби запобігти бунту в лавах 
своєї партії чи перебіжок до Пар
тії незалежності Сполученого Ко
ролівства. Хтозна, що протягом 
наступних чотирьох років може 
статися і завадити Великій Бри
танії голосувати за вихід із ЄС.

Яке ж значення матиме вихід 
Британії, якщо це таки станеться? 
Безумовно, це було б серйозним 
ударом для політичної позиції і 
надійності Союзу. Чимало країн–
членів ЄС, які сердяться на Лон
дон, захоплюються прагматиз
мом і досвідом британців, їхніми 
тісними зв’язками зі Штатами, 
прагненням дбати – як член Ради 
безпеки ООН – про оборону Єв
ропи у глобальних справах за до
помогою власної сильної армії. 
Досі жодна країна не полишила 
лав ЄС (окрім Гренландії – ко
лишньої данської колонії, яка, 
по суті, й не була повноцінним 
членом). Хоча Британія й ост
рівна країна, її майбутнє дедалі 
більше пов’язане з майбутнім 
континентальних сусідів. Якщо 
вона вийде зі складу ЄС, інші 
країни-члени, особливо багаті на 
кшталт Швеції чи Фінляндії 
(яких дратує необхідність 
стільки платити за бідних пів
денних партнерів) також можуть 
замислитись про це. Тож, може, 
Меркель та інші розгнівані впер
тістю британців та гальмуван
ням реформ через них зроб лять 
усе можливе, аби допомогти Ке
мерону втримати Британію в 
складі ЄС. Наступні кілька років 
покажуть, чи буде цього достат
ньо для подолання ворожості єв
рофобів у британському парла
менті і британських ЗМІ. 

референдум щодо 
членства Великої 

Британії в Єс відбу-
деться наприкінці 

2017 
року

№ 5 (273) 1 – 7.02.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|37

Єс|СвіТ

ф
о

т
о

: A
P



європейська не-пара
Французько-німецький дует загубив свою пристрасть і відчуття 
долі. А без них – нікуди

Ф
ранцузький півник і 
німецький орел так 
довго просиділи в од
ному гнізді, що мало 

хто й зауважив недавню 50-ту 
річницю підписання Єлисей
ського договору, який 1963 ро-
ку скріпив партнерство двох 
країн. Ця пара знала видатні 
часи. Досить згадати де Ґолля 
й Аденауера, Жискар д’Естена і 
Шмідта або Міттерана й Коля, 
які тиснули один одному руку 
у Вердені.

А тепер Анґела Меркель і 
Франсуа Олланд повинні під
тримувати ці майже священні 
стосунки, опору миру в Європі 
й ширшого співробітництва у 
Європейському Союзі. 22 січ-
 ня вони з помпою відсвятку
вали цю дату в Берліні у при
сутності обох кабінетів. Перед 
аудиторією з німецьких і фран
цузьких парламентаріїв було 
виголошено промови. Прове
дено зустрічі молоді з обох 
берегів Рейну. Але, попри всі 
слова про невмирущу дружбу, 
було щось у тому втомлене й 
натягнуте. Лідери французької 
опозиції говорять, що нині вза
ємини позначені «байдужістю» 
й навіть що від них залиша
ється «порожня оболонка».

Можливо, це тому що полі
тичні родини пані Меркель і 
пана Олланда перебувають у 
суперництві між собою. Може, 
вони ще не досить добре зна
ють одне одного (хоча на пу
бліці спілкуються між собою 
по-світськи, на «ти», але в при
ватних ситуаціях можуть роз
мовляти лише англійською, де 
різниці між «ти» й «Ви» немає). 
А може, річ у тім, що Олланд, 
на відміну від Ніколя Саркозі, 
й не намагається приховати 
свої розходження в поглядах із 
Меркель. Та все ж обоє лідерів 
докладають зусиль, аби сто
сунки не згасли. На червень 
вони пообіцяли якісь заходи 
(без конкретних деталей) для 
поглиблення інтеграції євро

зони. А ще довгий список но
вих ініціатив – від підтримки 
молодіжного обміну до узго
дженої енергетичної політики. 
Проте масштаби й розпливчас
тість пропозицій свідчать про 
брак конкретики. Олланд за
був про свою передвиборну 
обіцянку представити оновле
ний варіант Єлисейського до
говору.

Усе це відображення задав
неної недуги. Париж і Берлін 

уже не мріють про спільне 
майбутнє. Непевність «іще тіс
нішого союзу» ЄС перебуває 
під напругою. Євро – теж про
блемна дитина: єдина валюта 
без єдиної держави, якій не до
віряють ринки. Але, як багато 
пар, що спільно прожили до
вгий час, Франція і Німеччина 
вагаються вступати в постій
ний союз. Грубо кажучи, 
Олланд вважає, що проблему 
можна було б вирішити, якби 
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ПОПРи ВСі РОЗБіЖНОСТі, 
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лише Німеччина погодилася 
давати більше грошей, напри
клад, через євробонди. Мер
кель каже, що головне питан-
 ня – це фінансова дисципліна; 
вона вважає спільну відпові
дальність неможливою без по
літичного союзу.

Обом лідерам болить щось 
своє. Пані Анґела знає, що ба
гато німців бачать себе обдуре
ними. Вони відмовилися від 
дойчмарки в обмін на обіцян-
 ку, що не платитимуть за ін
ших, а натомість їх примушу
ють надавати фінансову допо
могу недбайлам на зразок Гре
ції. Зі свого боку, пан Ол ланд 
не хоче повертатися до розбіж
ностей у власній Соціалістич
ній партії, пов’язаних із прова
лом референдуму 2005 року 
про ухвалення конституцій
ного договору з ЄС.

Тож і для «батька» Олланда, 
і для «матінки» Меркель легше 
взагалі уникати розмов про 
майбутнє і так-сяк рухатися 
вперед. Можливо, їхня рішу
чість, спрямована на уникнен-
 ня розвалу, – сама собою вже 
досягнення. Схоже, єврозона 
починає стабілізуватися. Обоє 

лідерів дали добро Європей
ському центробанкові, аби про
вів інтервенції на ринки. По
чали будувати банківський 
союз. Не допустили виходу Гре
ції із зони євро.

Звичайно, французько-німе   -
цьке партнерство пов’язане від
носинами з іншими, зокре  ма із 
Британією. Єлисейський дого
вір було підписано за кіль  ка 
днів після того, як де Ґолль зне
важливо відкинув заявку Лон
дона на приєднання до євро
пейського проекту, через що 
Сполучене Королівство ще 10 ро -
ків залишалося поза межами 
ЄС, хоч як це його обурювало. 
Німецький парламент рати-
фікував Єлисейський договір 
лише з преамбулою, де йшлося 
про підтримку членства Брита
нії та підтвердження відданості 
Німеччини НАТО. На все це ге
нерал де Ґолль сказав лише: 
«Договори – вони не вічні, як 
троянди й дівчата».

А поки Франція та Німеч
чина з острахом удивляються 
в майбутнє, Британія пере   ос-
мислює свої відносини з ни ми. 
Вже наступного дня після уро
чистих святкувань ювілею за 
участю Меркель і Олланда бри
танський прем’єр-міністр Де
від Кемерон оприлюднив своє 
бачення ще вільнішого союзу 
(див. стор. 36). Він, бідолаха, 
навіть планував виступити із 
промовою в Німеччині того са
мого дня, коли відзначали зна
менну дату. Його заклики до пе
регляду умов, разом із майбут
нім британським референду
мом, дають Парижу та Берліну 
ще більше підстав уникати но
вої домовленості. Хоча лідери 
обох країн і можуть дати щось 
панові Кемерону, можливо, він 
переоцінює свої позиції в тор

гах: у спільній статті міністрів 
закордонних справ Франції та 
Німеччини сказано, що про 
«меню» різних стратегій учас  ті 
в ЄС (за бажанням окремих 
країн) не може бути й мови.

ХАй ЖиВЕ ВіДМіННіСТЬ!
Попри всі проблеми, відно
сини між Францією та Німеч
чиною все одно залишаються 
особливими: не просто тому, 
що супротивникам в останній 
війні вдалося подолати ворож
нечу, а й тому, що ці стосунки 
виходять за межі політичних 
відмінностей. В економічній і 
торговельній політиці німці 
ближчі до ліберальних бри
танців, ніж до етатистів-
французів. У геополітичних 
підходах останні підтримують 
інтервенціонізм Лондона на 
противагу німецькому паци
фізму. Візьмімо, до прикладу, 
односторонню військову акцію 
Франції в Малі: французи 
вдячні Британії за швидку ло
гістичну підтримку й сердиті 
на перебірливість німців.

Справжня важливість Єли
сейського договору полягає не 
так у примиренні (котре поча
лося набагато раніше), як у 
тому, що він зробив тісне спів
робітництво на обох берегах 
Рейну звичною справою для 
всіх рівнів управління. Фран
ція, колись домінантна в тан
демі, нині слабша. Німеччина 
возз’єдналася, а розширення 
ЄС на схід пропонує їй нових 
важливих партнерів, зокрема 
Польщу. Криза євро змусила 
віддати Берлінові роль лідера й 
виставила в непривабливому 
світлі небажання Парижа про
водити реформи.

Олланд намагався схилити 
на свій бік Іспанію та Італію; 
Меркель раз по раз діяла за
одно з Нідерландами й Фін
ляндією. Але, зрештою, Фран
ція та Німеччина все ще потріб -
 ні одна одній так самісінь  ко, 
як і Євросоюзу. Кожна з цих 
двох найбільших держав може 
заблокувати домовленості. Ко -
ли їм обом вдасться досягти 
компромісу, незважаючи на 
такі різні світогляди,  мало хто 
виступатиме проти. Сама доля 
велить Півню й Орлу трима
тися разом. 
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Незавершена революція
Тахрір – єгипетський Майдан тривалістю у два роки

Х
виля насильства накри  ла 
Єгипет, коли відзначали 
другу річницю повстання, 
що повалило диктатуру 

Госні Мубарака. У сутичках із 
поліцією загинуло понад півсо
тні людей. Тисячі громадян ви
йшли на вулиці, звинувачуючи 
президента Могаммеда Морсі у 
зраді революції. Влада оголо
сила 30-денний надзвичайний 
стан у трьох провінціях: Порт-
Саїді, Суеці й Ісмаїлії. Насиль
ство спалахнуло після засу
дження до смертної кари 21 фут
больного фана за бійку на стаді
оні Порт-Саїда в лютому 2012-го. 
Тоді в сутичці між уболівальни
ками місцевої команди й клубу з 
Каїра загинули 74 особи. Родичі 
жертв привітали вирок оплес
ками. Прихильники засудже
них, а також їхні кревні спробу
вали взяти штурмом тюрму, де 
утримують ув’язнених.

РіК ТОМУ
За кілька місяців після падіння 
Госні Мубарака в поліцей

ському відділку побили відо
мого єгипетського публіциста. 
Медійник вимагав від чоловіка 
в погонах ввічливого став
лення, адже піс  ля зміни влади 
правоохоронці мали б стати 
слугами народу. «Про що ти? – 
грубо обір вав той. – Революція 
відбулася в телевізорі».

Тортури, сваволя правоохо
ронців та армії були не менш 
серйозними причинами народ
ного повстання в державі Муба
рака, ніж корупція та бідність. 
Єгипет – найбільш населена, 
ключова країна регіону. Тож 
хоч Арабська весна й почалася в 
Тунісі, символом змін на Близь
кому Сході став «майдан Визво
лення» – каїрський Тахрір. Там 
25 січня 2011-го сотні тисяч лю
дей зібралися з вимогою усу
нення режиму, який керував 
країною кілька десятиліть.

Велич цієї місцини відразу 
непомітна. Вхід до метро завале
ний сміттям, у сувенірних ятках 
поряд із зображенням екс-лідера 
продають прапори з Веселим Ро

джером. Хіба що, позуючи для 
фото, всміхаються туристи. На
вряд чи вони пам’ятають, що 
єгипетська революція не була 
оксамитова. За місяць протисто
яння загинуло 800 осіб, а за два 
роки в сутичках із поліцією та іс
ламістами – ще 1 тис. Звістки 
про чергові смерті з’являються 
мало не щотижня. 

Поруч із Тахріром розміще
ний Національний музей Єгип-
 ту. Його працівники досі чергу
ють після роботи, охороняючи 
експонати. Старий професор 
пригадує, як урятував маску Ту
танхамона – спрямував мароде
рів не у сховища, а до сувенірної 
крамниці. Там «пам’ятки» бли
щали яскравіше. На сусідній ву
лиці навпроти магазину відо
мого спортивного бренда роз
продають одяг і взуття тієї самої 
марки. «Ці хлопці й досі щове
чора торгують награбованим за 
кілька тижнів безвладдя, доки 
тривали протести», – зауважує 
політичний активіст Алі Талібаб. 
«То були найнатхненніші дні в 

Автор:  
Наталія 

Гуменюк,  
Київ – Каїр

40|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 5 (273) 1 – 7.02.2013

СвіТ|ЄгипЕт

ф
о

т
о

: r
e

u
t

e
r

s



ТОРТУРи, СВАВОЛЯ 
ПРАВООХОРОНЦіВ ТА АРМії 
БУЛи НЕ МЕНШ СЕРйОЗНиМи 
ПРичиНАМи НАРОДНОГО 
ПОВСТАННЯ В єГиПТі,  
НіЖ КОРУПЦіЯ ТА БіДНіСТЬ

історії нашої країни, але не обі
йшлося без хаосу й беззаконня. 
Одного дня поліція не заступила 
на роботу. У такий спосіб влада 
переконувала, що військова дик
татура краща за анархію».

Зростання злочинності – чи 
не найгірша пореволюційна 
змі    на. Будь-хто, чи офіціант, чи 
співробітник міжнародної орга
нізації, розповість, що це лихий 
задум старого режиму. При
хильники Мубарака, які зали
шились у правоохоронних орга
нах, свідомо не виконують своєї 
повсякденної роботи, аби довес-
 ти, що «Брати-мусульмани» не
спроможні керувати країною.

Справжні зміни помітні у 
традиційних кав’ярнях просто 
неба, де чоловіки курять ка
льян. Тепер тут не бояться гово
рити про політику, хай і образ-
 но. Провладну партію, як і ра
ніше, називають «акулою», ре
волюцію – «конем», якого осід
лали ісламісти. Медіа кличуть 
«хамелеонами».

Ті, хто служив у колишній 
верхівці влади, лояльні й до ни
нішнього уряду. Журналісти Гі
шам Аллам та Абдельрахман 
Чалабі – автори гучних розслі
дувань про наближених до екс-
пре  зидента олігархів. Вони ви
крили, що права рука Мубарака, 
засновник Шарм ель-Шейха Гу
сейн Салем заробив $2 млрд на 
монопольному продажі газу до 
Ізраїлю, а гроші ховав на рахун
ках у Швейцарії. Те викриття 
робилося на хвилі змін. Нині 
отримати документи про статки 
наближених до влади бізнесме
нів важче, ніж довести, що в під
валах Міністерства внутрішніх 
справ досі катують політичних 
опонентів.

НЕКОМПЕТЕНТНі 
іСЛАМіСТи
Непросто досліджувати й дже
рела фінансування «Братів-
мусульман», зокрема з Катару. 
Популярність ісламістів трима
ється на щедрих милостинях 
біднякам. Це особливо актуаль-
 но напередодні запланованих 
на квітень парламентських ви
борів. Нещодавно в передмісті 
Александрії партія влади опла
тила кампанію з очищення ра
йонів від щурів. Практику пе
редвиборного благодійництва 
перейняли й опозиціонери: со-
ціал-демократи будують школи 
на околицях Гізи, ліберали з 

Руху 6 квітня посилають мо
більні клініки у відсталу гли
бинку.

У селах провінції Мінья в 
Центральному Єгипті чи не най
більша ознака цивілізації – мо
більний телефон, яким виклика
ють візника на бричці. Життя у 
сільській місцевості легше: про
годовуватися можна з городу. 
Тут майже одностайно голосу
вали за «Братів-мусульман», бо 
ті вірять в Аллаха, а значить не 
крастимуть і не брехатимуть.

Оплотом ісламістів провін
цію не назвеш – через низьку 
явку виборців. Із 90 млн право 
голосу мають 53 млн. Під час 
президентських перегонів на 
діль  ниці прийшла половина, 
під час референдуму щодо Кон
ституції в грудні – третина. 
Якщо порахувати, то в обох ви
падках «Братів-мусуль ман» під
тримав лише кожен дев’ятий.

Проти Мурсі виступають і 
ультраконсервативні салафіти, 
які хочуть запровадити устрій 
часів пророка Мугаммеда. Вони 
звинуватили президента в пору
шенні законів шаріату, бо той 
погодився на п’ятимільярдну 
позику від МВФ. А іслам кре
дити забороняє.

Банкір Могаммед Елянсарі – 
із небагатьох каїрців, які не були 
на Тахрірі в січні 2011-го. Тоді 
він вважав, що політика не має 
робитися на площах, а стабіль
ність важливіша за суспільні та 
громадянські свободи. Однак у 
листопаді 2012-го серед найпер
ших прийшов туди з гаслом: 
«Геть Мурсі!» Могаммед твер
дить, що ісламісти некомпе
тентні й ведуть країну до еконо
мічного краху. «Релігія річ дру
горядна», – пояснює фінансист. 

«Мене бентежать далекі від 
демократичних наміри «Братів-
мусульман», але їхній прихід до 
влади– не кінець світу», – пояс
нює Асма Магфуз, лауреатка 
Премії імені Андрєя Сахарова 
«За свободу думки». Ікона рево
люції – так називають 27-річну 
дівчину. Два роки тому 25 січня 
саме вона в інтернет-відеозвер-
ненні закликала всіх, хто має 
муж  ність, вийти на майдан: 
«Від  сиджуватися вдома – все 
одно, що підтримувати режим». 
Асма носить хіджаб, вихована в 
консервативній родині. Переко
нує, що революція в Єгипті за
вдячує арабським жінкам, які 
були в перших лавах протестів. 

На дум  ку моєї співрозмовниці, 
все пішло не так саме тоді, коли 
їх почали витискати з майдану. 
Проти них почали цілеспрямо
вану кампанію насильства: їх 
заарештовували, ґвалтували, а 
їхню участь у мітингах називали 
соромом для родини. «Проти 
мене та інших активістів досі ве
деться інформаційна вій  на, сво
рюють підробні акаунти, з яких 
від мого імені поширюють нісе
нітниці, чутки, ніби я збагатіла 
на революції», – скаржиться 
Асма, з котрою зустрічаємося у 
скромній кав’ярні в житловому 
районі Каїра. За її словами, дис
кредитація революціонерів на 
користь й представникам ста
рого режиму, й ісламістам, які 
уклали між собою угоду, аби 
зберегти систему. «Я збрехала б, 
сказавши, ніби знаю вихід. Ми 
не сподівалися, що буде легко. 
Коли Обама переміг на виборах, 
американці навряд чи вважали, 
що мети досягнуто. Так само по
валення Мубарака стало лише 
початком. Хорошим політиком 

вважають того, хто дасть кусень 
хліба. Ми прагнемо пояснити, 
що обирати треба осіб, які ство
рять умови для самостійного за
робітку».

Ваель Аббас – один із най
впливовіших місцевих блогерів. 
Має 150 тис. послідовників у 
Twitter, 45 тис. – у Facebook. 
Інтернет-щоденник, у якому 
критикував владу, веде від 
2004-го. Ваель вважає, що рево
люція провалилася: «Всі медіа 
досі державні, чимало політак
тивістів залишається за ґра
тами, злочинців не покарано. 
Великі ідеї загубилися серед ін
формаційного шу му. Скажіть, 
що я агент ЦРУ, Моссаду й КГБ 
водночас, – і люди повірять. 
Наша система освіти 60 років 
привчала єгиптян до послуху, а 
не до вміння аналізувати. Інші 
країни повинні не брати при
клад із Єгипту, а вчитися на на
ших помилках». 
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ПЕРЕМОЖЕЦЬ. 
Мілош Земан – 
перший чеський 
президент, обраний 
загальнонаціональним 
голосуванням
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«Дворянин»  
став президентом

Д
ругий тур виборів президента Чехії закін
чився перемогою Мілоша Земана. Слово 
zeman чеською означає «дрібнопомісний 
шляхтич», тож дійшло до парадоксу. У фі

нал перших усенародних виборів глави держави 
потрапили Мілош Земан – «дрібний дворянин» і 
справжній ландграф – Карл Йоганнес Непомук 
Йозеф Норберт Фрідріх Антоніус Вратіслав Мена 
князь Шварценберзький.
У першому раунді різниця між кандидатами ста
новила тільки 0,8%, але в другому Земан переміг 
із 54,8%, а Шварценберґові лишилося 45,19%. 
Чому так сталося?
Колишній прем’єр-міністр Чехії Земан пішов із 
великої політики 10 років тому, перебрався до 
сільського будинку за 150 км від Праги, залишив 
посаду голови Соціал-
демократичної партії і 
взагалі покинув її лави. 
А згодом заснував рух 
«Фанати Мілоша Зема
 на» й заповзявся поти
хеньку готуватися до 
президентства.
Князь Карел Шварцен
берґ жив 40 років поза 
межами Чехословаччи
 ни. Він та його родина були змушені після 
захоплення влади комуністами в 1948 році 
емігрувати до Швейцарії. До оксамитової ре
волюції 1989-го Шварценберґ мешкав у Австрії 
та ФРН, підтримував чеських дисидентів. Після 
обрання президентом Чехословаччини Вацлава 
Гавела був ведучим його секретаріату й досі пра
цює міністром закордонних справ Чехії.

Дві особистості представляють протилежні по
люси політики. Земан – лівий, Шварценберґ – 
правий. Написати, що Чехія повернула ліворуч, 
було б великим спрощенням. Правда в тому, що 
лівий спектр підтримували виборці з містечок і 
сіл, а правий – населення великих міст, переду
сім Праги та її області. Перший обирали люди з 
низькими зарплатами, другий – із вищим рівнем 
життя.
Найбільший розрив у відсотках виник після теле
візійної розмови суперників. Мілош Земан зав  -
дав Карелові Шварценберґу нищівного удару, 
розпочавши дебати на історичну тему. Депорта
ція судетських німців із Чехії по війні та конфіс
кація їхнього майна – це тема, яка непокоїть че
хів і досі. Помилкою Шварценберґа була його 

спроба пояснити перед 
камерами проблему, на 
яку більшість громадян 
звикли дивитися за схе
мою комуністичної про
паганди. Бо ще й зараз 
людей можна налякати 
«німецькими реваншис
тами», які хочуть повер
нутися до Чехії, захо
пити будинки, поля та 

фабрики. Ця невелика провокація привела 
Мілоша Земана до перемоги, й «судетський 
скелет», сховавшись до шафи, чекає чергової 

нагоди вплинути на простолюд.
Удже буквально днями, 7 березня, старий пре
зидент Чехії Вацлав Клаус піде з посади, і тоді 
свої передвиборні обіцянки візьметься викону
вати Мілош Земан. Насамперед потрібно буде 
відновити єдність і спокій народу, що розгаря
чився під час електоральної кампанії. Крім того, 
міжнародна політика змушує до конкретних 
кроків, щоб стабілізувати ситуацію. На це чека
ють ЄС, усі сусідні держави й та ж таки Україна, 
президент котрої вже наступного дня після ви
борів запросив нового чеського лідера з візитом 
до Києва.
Становище президента, обраного всенародно, зо
всім інше, ніж того, за котрого голосують у пар
ламентській залі. Мілош Земан добре розуміє, в 
чому його сила. Журналістам він уже сказав, що 
нинішній уряд має тільки 8% симпатій насе
лення і порівняно з підтримкою нового прези
дента це практично нуль. Вихід Земан вбачає у 
дострокових виборах до парламенту.
Виявляється, йому не кортить бути «британ
ською королевою». Це добре. Активний і праце
любний президент Чехії потрібен. І неважливо, 
дворянин він чи ні. 

ГОВОРиТи, щО чЕХіЯ  
ПіСЛЯ ПРЕЗиДЕНТСЬКиХ 

ВиБОРіВ ПОВЕРНУЛА 
ЛіВОРУч, БУЛО Б ВЕЛиКиМ 

СПРОщЕННЯМ
Автор:  

Ярослав 
Пешек,  
чехія





Н
ині, в непрості часи світо
вої економічної кризи, 
можемо спостерігати по
вернення політичних га

сел, від яких іноді відгонить чи
мось напівзабутим, проте непри
ємно знайомим з тоталітарного 
минулого. Не варто забувати, що 
Європа в середині ХХ століття 
стала колискою аж трьох тоталі
тарних систем – нацизму, радян
ського комунізму та фашизму. 
Чимало нинішніх проблем євро
пейських держав, приміром Іта
лії чи країн пострадянського 
простору, вкорінені в тоталітарне 
минуле. У випадку України цей 
посттоталітарний спадок гли
боко закарбований як у суспіль-
но-політичних реаліях, так і в 
ментальності більшості грома
дян, а його стійкий ефект наша 
держава не змогла знищити за 
два десятки років незалежного 
існування. Про тоталітаризм, 

його ідейну спадщину в Європі 
та посттоталітарний синдром 
Тиждень спілкувався з відомим 
французьким філософом Філіп
пом де Лара. 

У. Т.: Спокуса втановлення тота-
літаризму не полишала людство 
навіть після повалення нацизму   
і радянського комунізму – двох 
найпотужніших тоталітарних 
ідеологій ХХ століття. чи можна, 
на вашу думку, нині говорити 
про його зникнення як такого?

– Європейці багато чого 
успадкували від тоталітарної 
ери, яка вже давно мертва, але 
яку ми досі носимо на своїх пле
чах. Нині йдеться ані про моди
фікацію, ані про зникнення тота
літаризму як такого. Цими епіте
тами не можна відповісти на 
ваше запитання. На мою думку, 
маємо справу з процесом спад
ковості. Цілком очевидно, в істо

рії був час, який можемо назвати 
тоталітарною ерою. Він розпо
чався з більшовицької революції 
та завершився після Другої сві
тової війни. Для неї був харак
терний своєрідний різновид мо
білізації, поєднання жорстокості 
з ідеологією. Навіть російська 
комуністична імперія за 10 років 
після війни значно змінила свою 
природу – вже не було масового 
терору та культу лідера. А це – 
найголовніші риси тоталітариз-
 му, такого собі бачення «благо
словенного майбутнього», пер -
со  ніфікованого Гітлером, Муссо
ліні та Сталіним. Той самий 
Брєжнєв – це вже був не «ма
ленький», або «м’який» Ста   лін. 
Напевно, щось змінилося та на
віть закінчилося. Символічним 
фіналом ери тоталітаризму ста-
 ла публікація книжки Алєк
сандра Солженіцина «Архіпелаг 
ГУЛАГ».

Важкий  
спадок 
Філіпп де Лара:  
«Тоталітарні режими  
мертві, але вони  
донині справляють  
сильний вплив  
на різні держави  
та їхню культуру»
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ГОЛОВНі РиСи 
ТОТАЛіТАРиЗМУ ЗНиКЛи,  
і ВіДБУЛАСЯ ЗМіНА ЕПОХ, 
ОДНАК БАГАТО РиС і ЯВищ, 
ПРиТАМАННиХ 
ТОТАЛіТАРНОМУ МиНУЛОМУ, 
щЕ НАЯВНі В НАШОМУ ЖиТТі

Момент, коли лідери кому
ністичних держав Східної Єв
ропи почали навчати своїх дітей 
у школах МВА у США, зафіксу
вав духовну смерть тоталіта
ризму. У Китаї відбулися ті самі 
процеси, проте з іншою хроно
логією. Втім, є парадокс: повно
кровний тоталітаризм, поява 
якого пов’язана з Першою світо
вою війною, зник між колапсом 
нацизму і початком 1970-х ро
ків, але донині залишаються 
якісь його елементи. Помил
ково було б думати, як італійці 
кажуть, що фашизм зник come 
neve al sole, тобто як сніг на 
сонці. Час інтенсивної тоталі
тарної жорстокості та вірувань 
позаду. Проте залишилися ве
личезні наслідки, відбитки і 
знаки того часу в сучасній Єв
ропі, понад усе – в колишніх ко
муністичних державах. І зараз 
тут можна почути заяви про те, 

що практично нічого не зміни
лося, що КГБ існує досі тощо. 
Головні риси тоталітаризму 
щезли, що є доконаним історич
ним фактом, відбулася зміна 
епох, проте багато рис і явищ, 
властивих тоталітарному мину
лому, все ще наявні в нашому 
житті.

У. Т.: Спосіб мислення та дис-
курсу 50 років тому і нині, як ві-
домо, суттєво відмінні між со-
бою. Який вигляд тоталітарні 
практики набули в сьогоденні? 

– Якщо вести мову про 
Францію, то, на мою думку, у 
моїх співвітчизників викрив
лене бачення того, чим є тоталі
таризм. Вони дивляться на до
свід нацизму і фашизму, які 
зникли за підсумками світового 
воєнного протистояння, і ні
коли не приділяли достатньої 
уваги комунізму. Також бракує 
рефлексії щодо посттоталіта
ризму, якщо розуміти оце 
«пост» у всіх його значеннях, 
тобто як «піс  ля», «ґрунтуючись 
на» і «спричинено чимось чи 
кимось». Концепцію остан
нього слід розуміти, беручи до 
уваги ці значення. Це сприяє 
пролиттю світла на походження 
тоталітаризму і може допомогти 
нам нині зрозуміти, що ж 
відбуваєть  ся у різних країнах у 
подібних обставинах.

Французький соціолог і ан
трополог Луї Дюмо свого часу 
проаналізував тоталітаризм як 
кризу модернізації, яка охопила 
весь світ і крок за кроком поши
рювалася разом із глобаліза
цією. Коли говоримо тут про мо
дернізацію, то йдеться не про 
повну трансформацію, а про 
адаптацію універсальних цін
ностей, інституцій, практик, 
вільного ринку в тій чи іншій 
країні світу, її входження до 
певної локальної культури. Це 
завжди болючий процес. У всіх 
випадках є под війне відчуття не 
лише того, що щось отримуєш, а 
й того, що також втрачаєш дещо 
вельми цінне. У певних держа
вах цей кризовий, болючий про
цес звернув на апокаліптичний 
шлях і викликав дуже жорстоку 
реакцію суспільства, яка прояв
ляється у формі агресії, спрямо
ваної проти процесу модерніза
ції. Це типово для всіх тоталі
тарних революцій, які є одно
часно промодерними, оскільки 
йдеться про нових людей, бла

гословенне майбутнє, яке має 
бути цілковито відмінним від 
того, що є, і водночас спрямова
ним проти модерних зрушень, 
оскільки певні речі в минулому 
вважалися кращими. Тоталі
тарні революції – це консерва
тивні революції.  

Є низка модернізацій, зо
крема англійська, французька, 
німець  ка тощо. У випадку низки 

країн історія модернізації обер
нулася лихом, призвела до ката
строфи та непередбачуваних на
слідків. Але певною мірою це 
одна і та сама історія, яка є час
тиною історії модернізації країн 
у різних регіонах світу, засво
єння традиційними суспіль
ствами модернізаційних потоків. 
Це, власне, те, що антропологія 
тоталітаризму може привнести у 
наше знання і розуміння витоків 
тоталітаризму.

Чому тоталітаризм виник у 
Німеччині, Італії та Росії, а не в 
інших країнах, залишається 
відкритим питанням, зокрема і 
для антропології. Фашизм, на
приклад, існував у багатьох 
державах, з Францією включно, 
фашистські рухи діяли у всіх 
країнах Європи, від Фінляндії 
до Португалії. Проте ані у Че
хословаччині, ані в Польщі то
талітарних революцій не відбу
лося. У випадку Німеччини, 
Італії та Росії йдеться передусім 
про незавершеність побудови 
нації і труднощі з імперським 
спадком. Чому згадані нації 
опинилися в полоні імперської 
моделі? Росія завжди була ім
перією, і лише на початку ми
нулого століття почала ставати 
модерною нацією. Вона хита
лася між імперською традицією 
та можливістю побудови мо
дерної нації, що залишило ва
гомий слід на цій країні. 

Тоталітарні режими мертві, 
але вони донині справляють 
силь   ний вплив на різні держави 
та їхню культуру. 

Важкий  
спадок 
Філіпп де Лара:  
«Тоталітарні режими  
мертві, але вони  
донині справляють  
сильний вплив  
на різні держави  
та їхню культуру»
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У. Т.: Як би ви могли порівняти 
дві тоталітарні системи модер-
ного часу – радянську і нацист-
ську? 

– Очевидно, що таке зістав
лення легітимує низку контро
версійних моментів. Хтось може 
сказати, що ці два режими не 
можна порівнювати, тому що на
цизм є абсолютним злом, а кому
нізм, який насправді винний у 
безлічі злочинів, у чомусь був 
таки добрим починанням. Як на 
мене, ці контроверсійності є без
глуздими, оскільки порівнювати 
не значить зрівнювати. Навпаки, 
порівнювати – це знаходити 
спільні риси та відмінності. 
Більше того, нині вже все ска
зано про порівняння цих явищ. 
Зараз важливо краще зрозуміти 
інтеракції та взаємодію між на
цизмом та радянським комуніз
мом. «Криваві землі» – це типо
вий трагічний приклад тих най
гірших речей, які сталися у краї
нах Центрально-Східної Європи 
не з вини винятково нацистів чи 
російських комуністів, але з вини 
двох режимів одночасно. Це мо
гли бути одночасні акції, або дії, 
що йшли одне за одним, насліду
ючи одне одного, реагуючи на дії 
одне одного. Найкращим при
кладом є окупація Польщі та 
України. Актуальною нині є від
повідь на запитання, що дає ком

бінація різних європейських то
талітарних режимів.

У. Т.: Наскільки порівнянні між 
собою є два найбільші масові 
злочини радянського комунізму 
та нацизму – Голодомор в Укра-
їні 1932–-1933 років та Голокост 
під час Другої світової війни? 

– Цілком зрозуміло, що між 
ними є подібність і не лише через 
те, що йдеться про масові вбив
ства. Голод в Україні та Голокост є 
першими випадками масових 
розправ такого типу в історії люд
ства. Нічого подібного до Голодо
мору 1932–1933 років в Україні ні
коли до того не вражало людство. 
Голод був знаряддям політичних 
цілей і до цього, наприклад, тоді, 
коли армія бра  ла в облогу місто 
супротивника, однак не йшлося 
про масштабні акції проти цілої 
нації. Оця глобальність у випадку 
знищення українців і євреїв тота
літарними режимами є визна
чальною. Зокрема, і до приходу 
нацистів до влади були випадки 
єврейських погромів, проте Голо
кост став першим, коли було схва
лено рішення знищити всіх євреїв 
без винятку в Європі, а в проекті 
– у цілому світі. 

Є ще одна подібність між 
цими трагедіями: те, що факт їх
нього існування в обох випадках 
заперечувався у великому масш
табі істориками, колишніми ко
муністами чи нацистами. Голо
кост у світі визнали швидше від 
Голодомору, стали досліджувати 
та збирати свідчення очевидців 

тому, що трагедія в Україні до 
останнього часу успішно запере
чувалася і замовчувалася. У 
Франції 20 років тому ніхто ні
коли не чув про Голодомор в 
Україні. Це величезне досягнен-
 ня, що більшість уже не запере
чує цього жахливого факту і ба
чить не викривлене обличчя ра
дянського тоталітаризму. Однак, 
як і у випадку Голокосту, части
ною дискурсу злочину буде запе
речення або применшення його 
розмірів. 

Якщо говорити про відмін
ності Голодомору і Голокосту, то 
перший одного дня таки припи
нився, тоді як Голокост мав не 
припинятися до смерті остан
нього єврея на землі, і зупинився 
лише через поразку нацизму у 
Другій світовій війні. Коли люди 
починають знищувати собі поді
бних у величезних кількостях, 
згадаймо принаймні геноцид у 
Руанді, вони не можуть зупини
тися. Один злочин тягне за собою 
інший і стає звичкою. Уявіть собі 
ситуацію, що Німеччина лежить 
в руїнах, війну програно, але 
останні загони СС продовжують 
транспортувати євреїв до концта
борів, щоб там їх знищити... 

У. Т.: Як ви бачите феномен 
так званого homo soveticus, 
який ментально й досі присут-
ній   у більшості пострадянських 
країн? 

– На мою думку, homo 
soveticus як такого не існує. Знаю, 
що з моїх вуст це звучить доволі 
провокативно. Я дуже люблю ро
мани Алєксандра Зіновьєва, що 
найкраще ілюструють тип homo 
soveticus (1982 року він опубліку
вав однойменний роман). Його 
твори є важливим джерелом ін
формації про радянське суспіль
ство і радянську культуру. Саме 
тут із соціологічного боку дуже 
детально описані механізм появи 
та джерела походження цього фе
номена. Однак у запропонова
ному Зіновьєвим дискурсі про 
цей феномен залишається чи
мало незрозумілого, оскільки ви
дається, що совєтизація людини 
була перманентним і незворот
ним явищем. Говорити, що ра
дянський режим докорінно змі
нив людину і вже дуже давно всі 
на підвладних колишньому СРСР 
теренах є homo soveticus, є небез
печним і спрощеним баченням 
проблеми.

Homo soveticus – це пове
дінка, запозичена з тоталітарного 
минулого, яка продовжується 
нині, коли тоталітарне оточення 
зникло. Люди вже не вірять, що 
вони мають, наприклад, вбивати 
всіх «зрадників» режиму тощо, 
проте вони ще поводяться, як ра
дянські люди. Я боюся, що вжи
вання цього словосполучення, 
яке є сміливим відкриттям Зіно
вьєва, у вигляді систематизованої 
концепції веде до розподілу на 
два види людей: «людину лібе
рального типу» і homo soveticus. 

ГОЛОД В УКРАїНі  
ТА ГОЛОКОСТ У РОКи ДРУГОї 
СВіТОВОї ВійНи є ПЕРШиМи 
ВиПАДКАМи МАСОВиХ 
РОЗПРАВ ТАКОГО ТиПУ  
В іСТОРії ЛюДСТВА
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toyota Auris нового покоління вже 
в наявності у офіційних дилерів 
toyota в україні. автомобіль було 

презентовано в країні 7 грудня 2012 
року. toyota Auris набув абсолютно но
вого стильного зовнішнього оформ
лення, що символізує нову філософію 
дизайну автомобілів toyota, має ще 
просторіший і привабливіший інтер’єр 
салону, а також поліпшені характерис
тики динаміки.

в україні новий Auris представле
но в шести варіантах комплектацій та з 

трьома бензиновими двигунами на ви
бір: перший – уже добре відомий влас
никам Auris попереднього покоління з 
об’ємом циліндрів 1,6 л, другий – 1,33 
л, третій – 1,8 л, який працює за циклом 
аткінсона, його передбачено для повно
гібридної модифікації Auris, що вперше 
з’явиться на українському ринку.

Ще одна особливість нового Auris –  
це безступеневий варіатор з електрон 
ним керуванням (CVt), що прийшов 
на зміну чотиришвидкісній автома
тичній коробці передач. Плавний на

бір швидкості, можливість переходу 
на семиступеневий ручний режим ке
рування та найбільша економічність за 
най оптимальнішої потужності двигу
на – все це переваги нової трансмісії 
toyota Auris, яка щороку набуває біль
шої популярності у виробників та ко
ристувачів у світі.

По додаткову інформацію стосовно  
нового toyota Auris звертайтеся до 
офіційних дилерів toyota в україні.
www.toyota.ua

НОВИЙ СТИЛЬНИЙ TOYOTA AURIS  
ІЗ НОВОЮ ТРАНСМІСІЄЮ CVT

реклама



Автор:  
Мар’ян 
Мудрий

Навмисне шаленство
Польське Січневе повстання 1863–1864 років вплинуло  
на український національний рух

М
инає півтора століття 
від початку повстання 
1863–1864 років, яке 
називають Січневим 

за місяцем його початку. Воно 
віддзеркалило дилеми, що по
стали перед польським суспіль
ством після поділів Речі Поспо
литої і були загострені пораз
кою Листопадового повстання 
1830-1831 року (див. Тиж-
день, № 48/2010). Історик 
Маріан Дзевановський називав 
його «навмисним шаленством», 

бо ж організатори того виступу 
керувалися більше емоціями та 
почуттями, аніж раціональним 
розрахунком. Поштовхом до 
нього стало бажання захис
тити свою національну іден
тичність перед наступом росій
ського самодержавства. Окрім 
суто польського сюжету, події 
1863–1864-го мали ще й зна
чний вплив на розвиток укра
їнського національного руху в 
другій половині ХІХ століття. 
Вони ж таки помітно спричи

нилися до реконфігурації на
ціональної політики в імперії 
Романових.

У ТіНі «НОчі ПАСКЕВичА»
Після поразки Листопадового 
повстання в Царстві Польському 
було не тільки скасовано автоно
мію, а й ужито заходів, які там
тешнє суспільство сприймало як 
приниження національної гід
ності. Система жандармського 
терору, що діяла на тих землях у 
1830–1850-х роках, дістала в лі
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Перший диктатор Січневого 
повстання Людвік Мерославський 
(1814–1878)

ПОШТОВХОМ ДО ВиСТУПУ 
СТАЛО БАЖАННЯ 
ОБОРОНиТи ПОЛЬСЬКУ 
НАЦіОНАЛЬНУ іДЕНТичНіСТЬ 
ПЕРЕД НАСТУПОМ 
РОСійСЬКОГО 
САМОДЕРЖАВСТВА

ротьби. Така позиція спиралася 
на настрої радикально настроє
ного студентства, дрібної 
шляхти, інтелігенції та молодих 
офіцерів-поляків. Спочатку осе
редки готових до нового зброй
ного виступу революціонерів 

виникли поза межами Цар
ства Польського – в уні

верситетських містах 
Києві: Харкові, Москві, 
Петербурзі. Пізніше 

центром стала Варшава. 
Розбурхані серед молоді па

тріотичні почуття, підігріті 
російськими революціонерами, 

виплеснулися 1861 року в ло
кальні заворушення на вулицях 
Варшави. Були вбиті й поранені. 
На території Царства запрова
дили воєнний стан.

Повстання готували на 
весну 1863-го. План збройного 
виступу розробляв Централь
ний національний комітет, 
утворений на базі кількох та
ємних організацій. Його клю
човою постаттю був молодий 
офіцер Ярослав Домбровський, 
найрадикальніший у таборі 
«червоних». Безпосереднім ав
тором плану став Аґатон Ґіл
лер, журналіст і письменник, 
який вважав, що успіх можли
вий тільки за умови добре про
думаної військової акції. На кі
нець 1862 року повстанська ор
ганізація налічувала близько 
20 тис. членів. Підготовка ви
ступу не була таємницею ні 
для «білих», ні для імперських 
чиновників. Ті й ті вживали 
заходи для стримування ради
кальних настроїв.

У цьому взаємному поборю
ванні обидві сторони – змов
ники і влада – перейшли межу, 
за якою втратили відчуття ре
альності. Зрештою, лідер кон
серваторів Александр Вельо
польський, який схилявся до 
угоди з царським урядом і пого
дився очолити цивільну адмі
ністрацію Царства Польського, 
знайшов, як йому здавалося, 
ефективний засіб нейтралізації 
змовників – провести рекрут
ський набір. Здійснений росій
ською владою в ніч із 14 на  
15 січня 1863 року у Варшаві, 
саме він і виявився спусковим 
механізмом повстання. Знаючи 
про плани призову, молодь із 
патріотичних організацій уте
кла до лісів у околицях міста й 
там почала формувати збройні 
загони. Через тиждень, 22 січня, 

Національний комітет оголосив 
маніфест, який закликав народи 
Польщі, Литви та Русі до бо
ротьби проти самодержавства.

«ДО ЗБРОї!»
Січневі події 1863 року ство
рили нову політичну реаль
ність. Відразу постали на
гальні питання без однознач
них відповідей та дилеми, що 
вимагали швидких рішень. Го
ловними були: організація вій
ська, здобування зброї та вибір 
тактики боротьби, форму
вання органів нової влади на 

контрольованій повстанцями 
території, залагодження су
перечки між «червоними» й 
«білими», забезпечення між
народної підтримки. Додавав 
труднощів соціальний кон
флікт між селянами й поміщи
ками, який підривав повстан
ські лави. Складні завдання ви
никли не тільки перед інсур
гентами, а й перед російською 
владою, яка кинула великі вій
ськові сили для придушення 
збройного виступу.

у 1863–1864 роках 
у польському  

повстанському  
війську налічува-

лося близько  

30 тис. 
бійців, 

тоді як загалом  
через них пройшло 

понад 

200  
тис. осіб

тературі назву «ніч Паскевича» 
за ім’ям російського генерал-
фельдмаршала, придушувача 
Угорської революції 1848–1849 
років, Івана Паскевича, який у 
1831–1856-му був намісником 
Царства Польського.

Перші ідеї щодо можливості 
й потреби нового повстання 
з’явилися серед поляків під час 
Кримської війни 1853–1856 ро
ків, коли проти Росії на боці Ту
реччини виступили Англія і 
Франція. Польські діячі розгля
дали цю подію як шанс актуалі
зувати своє національне питання 
на міжнародній арені, сподіваю
чись на поразку імперії Романо
вих та відновлення Речі Поспо
литої. Війна наочно продемон
струвала відсталість Росії і зму
сила царський уряд розпочати 
реформи, вдавшись до лібералі
зації. У певному сенсі Січневе 
повстання стало безпосереднім 
наслідком такої політики.

Напередодні виступу в поль
ському русі вели суперечку два 
табори, відомі як «білі» й «чер
воні». Перші були поміркова
ними консерваторами й хотіли 
надати реформам, які проводив 
царат, національного змісту. 
Програмою-мінімум для них 
було відновлення автономії Цар
ства Польського у складі імперії 
Романових, а програмою-
максимум у найближчій пер
спективі – включення до його 
складу литовських, білоруських 
та українських територій колиш
ньої Речі Посполитої.

«Червоні» об’єднували при
хильників незалежності й без
компромісної збройної бо

Герб 
повстання 
– об’єднані 
символи 
Польщі, Литви 
та України

«КОСИНЬЄРИ». 
Польські 
повстанці, 
озброєні 
косами (1863)
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У тактичному плані по
встання відбувалось як парти
занська війна. Загони поляків не 
сподівалися на великі пере
можні битви з регулярною ро
сійською армією, дислокованою 
у великих фортецях і містах. 
Тому намагалися встановити 
контроль над містечками й се
лами. Часто озброєні тільки ша
блями та косами, вони вступали 
у дрібні сутички з царськими 
підрозділами. Повстанські групи 
були переважно невеликі, хіба 
що кілька з них налічували 
близько тисячі вояків. Одно
часно в їхніх лавах налічувалося 
близько 30 тис. бійців, тоді як за
галом через них пройшло понад 
200 тис. осіб. Спроба генерала 
Ромуальда Трауґутта, колиш
нього офіцера російської армії, 

створити наприкінці 1863 року із 
дрібних загонів великі боєздатні 
з’єднання покращила становище 
інсургентів не надовго.

Із початком боротьби Цен
тральний національний комітет 
назвався Тимчасовим націо
нальним урядом (згодом перше 
слово викреслили) і діяв у гли
бокій конспірації. Першими де
кретами він проголосив за
гальну рівність громадян, ска
сував повинності селянства й 
наділив його землею, землев
ласникам обіцяв відшкоду
вання з державних фондів. Про 
головні напрямки діяльності 
Національного уряду можна су
дити за назвами відділів: закор
донний, військовий, скарбовий, 
преси. Концепція підпільного 
кабінету хиталася між двома 
моделями – з диктатором на 
чолі та колегіального органу. 
Водночас у ньому тривали між
усобиці «білих» та «червоних». 
Раз по раз виникала потреба в 
одноосібній відповідальності за 
повстання. У жовтні 1863-го На
ціональний уряд передав свої 
повноваження диктаторові – ге
нералу Ромуальдові Трауґутту. 
Той, крім реорганізації війська, 
зосередився на запровадженні 
суворої дисципліни. Однак у 
квітні 1864 року Трауґутт і 
члени його уряду були заареш-
товані й невдовзі страчені.

Повстання розгорталося в 
умовах гострої внутрішньополі
тичної боротьби, траплялися 
навіть криваві дуелі. Опинив
шись віч-на-віч зі збройним ру
хом, «білі» таки зважилися його 
підтримати. Надали деяку ма
теріальну й фінансову допомогу 

виступові (серед їхніх прихиль
ників було багато заможних 
осіб), розгорнули міжнародну 
акцію на підтримку боротьби 
поляків за незалежність. Ши
року дипломатичну роботу про
вадив «Готель Лямбер» у Па
рижі, головний ідейний осе
редок польських консерваторів. 
Прихильну до повстанців пози

цію зайняли Англія, Франція і 
навіть Австрія. Здавалося, от-от 
утвориться антиросійська коа
ліція і спалахне європейська ві
йна, в результаті якої поляки 
відновлять свою державність.

Сподівання царату, що по
встання швидко піде на спад, 
не справдились, і він перейшов 
до рішучих дій. Восени 1863-го 
намісником Царства Поль
ського призначили генерала 
від інфантерії Фьодора Бєрґа, 
який розгорнув масштабну бо
ротьбу з повстанцями. Проти 
них було сконцентровано 
340-тисячну армію, почались 
арешти й страти. Втім, царська 
влада усвідомлювала, що те
рор є способом вирішити поль
ське питання тільки в короткій 
перспективі. У пошуках трива
лішої основи для контролю 
над польськими територіями 
використали перевірену силу – 
селянство. Навесні 1864 року, 
вибивши карту з рук керівни
ків повстання, російська влада 
провела в Царстві вигідну се
лянам земельну реформу й по
силила (за рахунок шляхти 
їхні позиції) в органах місце
вого самоврядування, що по
сприяло затуханню збройної 
боротьби.

УКРАїНСЬКі СюЖЕТи
Українське (за тогочасною тер
мінологією руське) питання по
ставало перед польськими по
встанцями у двох контекстах: 
взаємин «червоних» і «білих», 
зокрема їхніх уявлень про кор
дони майбутньої Речі Посполи
тої, а також царської політики 
щодо поляків. По суті, організа
тори повстання не бачили від
носин сусідніх народів у націо
нальному вимірі, а розглядали 
їх через конкретні військово-
політичні (залучення до лав по
встанців населення Правобе
режжя) або соціальні (взаємини 
між селянами й шляхтою) ін
тереси.

У підходах до українського 
питання польські революціо
нери не мали єдності. Ще на 
етапі підготовки збройного ви
ступу «білі», які спиралися на 
заможну шляхту й землевлас
ників, розглядали приєднання 
до Царства Польського терито
рії Литви та України як ціну 
можливого компромісу з цар
ським урядом. Автором цієї ідеї 
був Анджей Замойський. Тим 

ПОПРи СПРОТиВ, НА ЯКий 
НАРАЗиЛиСЯ ПОЛЬСЬКі 
ПОВСТАНЦі В УКРАїНі,  
їХНій ВПЛиВ НА УКРАїНСЬКий 
РУХ  ПРиШВиДШиВ йОГО 
РАДиКАЛіЗАЦію

Повстанський 
командир 
і диктатор 
генерал 
Ромуальд 
Трауґутт 
(1826–1864)

ПОЛЬСЬКІ 
БОФОНИ. 
Практику 

видачі 
грошових 

документів 
населенню 
за позичені 

ним на 
бойовий фонд 

матеріальні 
та фінансові 

засоби в 
середині 

ХХ століття 
активно 

застосує УПА
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часом «червоні», які прагнули 
будь-що залучити до повстання 
білорусів та українців, пропагу
вали гасло про рівність трьох 
народів – польського, литов
ського й «руського» – у віднов
леній Речі Посполитій, а селя
нам обіцяли землю. Загалом 
«червоні» зауважували появу 
самостійного українського наці
онального руху, але його пер
спективу вбачали у створенні 
добровільного й рівноправного 
союзу в межах демократичної 
Польщі. Так, у маніфесті від  
22 січня 1863 року йшлося 
тільки про свободу та рівність 
«усіх синів Польщі без різниці 
віри й роду».

Прагнення польських рево
люціонерів, вихідців зі шляхти, 
відродити Річ Посполиту у кор
донах 1772 року викликало 
спротив у середовищі їхньої ж 
таки демократії. Так, на Право
бережжі на початку 1860-х ви
ник рух «хлопоманів», які вва
жали безглуздям розгортати 
польську повстанську акцію на 
землях України. Знаковими по
статями серед них були Воло
димир Антонович, у майбут
ньому український історик, і 
Тадей Рильський, батько поета 
Максима Рильського. Обидва 
демонстративно відмовилися 
від участі в підготовці зброй
ного опору й перейшли до укра
їнського руху. Свою позицію 
Антонович виклав у полемічній 
статті під промовистою назвою 
«Моя сповідь». Із боку місцевих 
польських землевласників 
«хло помани» зазнали до шкуль-
них звинувачень. Антоновича й 
Рильського навіть викликали на 
шляхетський суд, де звинува
тили в атеїстичній, антипатріо
тичній та антипоміщицькій 
пропаганді серед селян.

Для підготовки повстання на 
українських землях змовники 
створили Провінційний комі
тет на Русі, компетенція якого 
поширювалася на Київщину, 
Поділ ля й Волинь. Тут активно 
діяв Едмунд Ружицький, росій
ський офіцер, син повстанця 
1830 року. З початком виступу 
Провінційний комітет змінив 
назву на «Виконавчий відділ 
Тимчасового уряду на Русі». Роз
мах збройної боротьби в Україні 
порівняно з Литвою та Біло
руссю був незначний насампе
ред через спротив як місцевого 
селянства, так і землевласників. 

Невеликі загони, сформовані пе
реважно зі студентів, інтеліген
ції та дрібної шляхти, швидко 
були розбиті. Невдалими вияви
лися також спроби завести на 
Правобережжя повстанські під
розділи ззовні.

Скільки українців брали 
участь у Січневому повстанні? 
Відповіді на це запитання сьо
годні немає. У будь-якому разі 
йдеться про поодинокі випадки 
– осіб із двоїстою ідентичністю 
gente Rutheni, natione Poloni 
(«русинів польської нації») або 
українців, що включилися в ро
сійський революційний рух. 
Один із таких повстанців – Ан
дрій Потебня, брат ученого-
мовознавця Олександра По
тебні й нащадок запорозьких 
козаків. Як член офіцерської 
організації та прихильник ра
дикальних способів боротьби з 
царизмом, 1862 року він учи
нив замах на одного з росій
ських генералів, а під час по
встання командував загоном і 
загинув у нерівному бою (мав 
тоді 25 років).

Через сильний етносоціаль
ний антагонізм, сформований 
іще за Речі Посполитої, українці 
не підтримали Січневого по
встання. Попри спротив, на який 
наразилися польські повстанці в 
Україні, їхній вплив на україн
ський рух був значним і при
швидшив його радикалізацію. 
Чимало з інсургентів усвідом

лювали свій зв’язок з Україною, 
мали розвинуте почуття «русь
кого» територіального патріо
тизму. Відтак пізніше активно 
діяли в напрямі пробудження 
серед українців національної 
свідомості. Робили це з антиро
сійських міркувань, намагаю
чись утримувати українців у 
польському політичному та 
культурно-інтелектуальному 
полі. Чимало повстанців, рятую
чись від репресій, утекли до ав
стрійської на той час Галичини, 
де працювали в дусі українсько-
польського порозуміння й під
тримували місцевих українофі
лів на противагу москвофілам. 
Наприклад, у 1880-х роках Анто
ній Хамець, один із керівників 
Виконавчого комітету Тимчасо
вого уряду на Русі, посприяв 
укладенню на Галичині 
у к р а ї н с ь к о - а в с т р і й с ь к о -
польської угоди 1890 року, відо
мої як «нова ера».

Активна фаза повстання 
тривала понад рік. За цей час 
загинуло близько 30 тис. його 
учасників, пізніше десятки ти
сяч було заслано до Сибіру, со
тні страчено, конфісковано 3,5 
тис. маєтків. Допомога з-за 
кордону, зокрема від Франції, 
на котру розраховували інсур
генти, так і не надійшла. 1867 
року були скасовані залишки 
автономії Царства Польського, 
розпочалась активна русифі
кація. 

Повстанські 
печатки

Жертвами січне-
вого повстання 
стали близько 

30 тис.
 його учасників,  

десятки тисяч було 
заслано до сибіру, 

сотні – страчено
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Залізняк

«Зоряні рани» Землі
Космічні катастрофи істотно змінили планету.  
Зіткнення з небесними тілами мали великі  
наслідки і для сучасної території України

«П
ізнання породжує 
скорботу», – ска
зано у Святому 
Письмі. І ця біб-

лійна істина якнайкраще пере
дає сумну сутність деяких нау
кових відкриттів останніх деся
тиліть. Зокрема, стали очевид
ними численні небезпеки, що 
загрожують нашій планеті й 
усьому живому на ній із Кос
мосу. Серед учених поширена 
думка, що життя на Землі та 
людська цивілізація стали мож
ливими й досі існують лише за
вдяки дивовижному збігові 
щасливих випадковостей.

НЕПОМіТНі «ШРАМи»
Здається, ще зовсім недавно то
чилися дискусії про похо
дження сотень кратерів, поміт
них неозброєному оку на по
верхні Місяця. Сьогодні вже 
ніхто не сумнівається, що біль
шість із них має не вулканічне, а 
метеоритне походження. Нау
ковці називають заглибини, 
утворені ударами метеоритів об 
поверхню іншого космічного 
тіла, астроблемами, тобто «зо
ряними ранами». Якщо ма
ленькі й великі кратери на по
верхні супутника є «шрамами» 
від його бомбардування метео
ритами, астероїдами та коме
тами, то, очевидно, на Землі, 
яка в багато разів переважає 

його розмірами, має бути ще 
більше слідів від зіткнення з не
бесними об’єктами. Однак наяв
ність атмосфери й води сприяла 
їх «загоєнню». Тож помітили 
«рани» зовсім недавно.

Найвідоміша серед астроб-
лем планети – це відносно «сві
жий» кратер Беррінджера в 
Аризоні (США), що має форму 
чаші понад 1,2 км діаметром 
і 175 м завглибшки (фото 1). 
Утворився він близько 40–50 
тис. років тому від падіння 
залізно-нікелевого метеорита 
діаметром 50 м, уламки якого 
знайдені всередині й поблизу 
нього. Небесне тіло врізалося в 
Землю зі швидкістю 12–15 км/с. 
У той момент вивільнилася 
енергія, зіставна за потужністю 
з вибухом тисячі атомних бомб, 
скинутих на Хіросіму. Саме до
слідники Аризонського кратера 
у 1902-му вперше висловили 
припущення про метеоритне 
походження таких об’єктів.

До наукового вивчення 
астроблем уперше взялись 
американські вчені в 1960-х 
роках. Початком таких дослі
джень в СРСР вважають визна
чення у 1969-му метеоритного 
походження кратера Попігай 
на північному заході Якутії. 
Він має діаметр близько 100 
км, глибину 2 км й утворився 
36 млн років тому від падіння 

астероїда завширшки 5–8 км. 
Унаслідок колосального тиску, 
спричиненого ударом, графіт у 
земних надрах перетворився 
на цінні мінерали. Тамтешнє 
унікальне родовище технічних 
чорних алмазів розроб ляли ще 
в’язні сталінського ГУЛАГу в 
повоєнний час.

Коли радянські вчені 
з’ясували метеоритне похо
дження Попігаю і проаналізу
вали наслідки прадавнього ка
таклізму, пошук багатих на ал
мази кратерів розпочався по 
всій території СРСР, зокрема й 
в Україні. Більшість із восьми 
зафіксованих на нашій терито
рії астроблем стали відомі в 

Великий астероїд 
апофіс, що як про-

гнозувалося мав  
зіткнутися  
із Землею  

у 2036 році,  
за останніми  
даними NASA  
пролетить за

30  
тис. км  

від планети  
і не нестиме  

небезпеки для 
людства   
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Згідно з підрахун-
ками науковців, за 

мільйон років у 
Землю врізаються в 
середньому чотири 

астероїди діаме-
тром близько

 1 км

НиНі НА ЗЕМЛі ВіДОМО 
БЛиЗЬКО ДВОХ СОТЕНЬ 
УДАРНиХ МЕТЕОРиТНиХ 
КРАТЕРіВ РіЗНОї ВЕЛичиНи

«Зоряні рани» Землі
Космічні катастрофи істотно змінили планету.  
Зіткнення з небесними тілами мали великі  
наслідки і для сучасної території України

процесі цих робіт. Зокрема, під 
Вінницею було відкрито Іллі
нецький метеоритний кратер 
діаметром 7 км і завглибшки 
700 м (фото 2). Він утворився 
внаслідок падіння астероїда ді
аметром близько 250 м. У поро
дах на його дні знайшли дрібні 
алмази ударного походження, 
але замало для промислового 
видобутку. Найбільшим із кра
терів України вважають Бов
тиський неподалік Олександрії 
на Кіровоградщині. Його діа
метр сягає 24 км, а глибина 900 
м. Вчені стверджують, що це 
слід від падіння близько 65 млн 
років тому небесного тіла за
вширшки 1 км.

Нині на Землі відомо 
близько двох сотень «зоряних 
ран» різної величини. Масш
табні кратери є в Німеччині, 
Фінляндії, Австралії, Африці.  
У Росії, скажімо, виявлено  
15 «шрамів» діаметром від 10 до 
110 км. У Південній Африці дослі
джено заглибину, діаметр якої ся
гає 300 км, у Канаді – 250 км. 
Але найбільшу астроблему на 
поверхні планети (діаметром 
близько 500 км) виявлено  
2006 року в районі антарктич
ної Землі Вілкса під кілометро
вою товщею крижаного щита. 
Навіть важко уявити собі кра
тер, діаметр якого перевищує 
відстань між Києвом та Одесою. 
Висловлено припущення, що 
він утворився 250 млн років 
тому внаслідок падіння гігант
ського, 48-кілометрового зав-
ширшки, астероїда. На думку 
деяких дослідників, саме цей 
катаклізм став причиною най-
масовішого вимирання живих 
істот в історії планети, що ста
лося на межі пермського й тріа
сового періодів, коли загинуло 
близько 80% усіх біологічних 
видів. А нещодавно на дні Індій
ського океану виявили астроб-
лему колосальних розмірів (600 
× 400 км), яку назвали Шива.

Однак наймасштабніший 
космічний катаклізм стався 
на початку існування Землі. 

Ідеться про її зіткнення з дещо 
меншою планетою, яка масою 
своєю приблизно дорівнювала 
Марсу. Відтак вивільнилася не
ймовірна кількість енергії, земна 
куля розплавилась, а на її орбіту 
було викинуто значну кількість 
матеріалу, що тривалий час до
вкола неї обертався. Саме з нього 

сили гравітації сформували су
путник нашої планети – Місяць.

НЕЗВАНі ГОСТі З КОСМОСУ
Катастрофічні наслідки зіт-
кнення астероїдів із планетою 
можна пояснити їх космічними 
швидкостями (11–76 км/с), які 
вивільняють величезну кіль
кість руйнівної енергії. Вважа
ють, що суттєву небезпеку для 
людства становлять небесні тіла 
понад 100 м діаметром, котрі че
рез свою значну масу практично 
не загальмовуються, проходячи 
крізь атмосферу, тоді як менші 
об’єкти вповільнюються, руйну
ються або вибухають унаслідок 
зіткнення з газовою оболон
кою Землі. Саме так сталося 

1

2
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1908 року, коли небесне тіло 
(швидше за все, ядро комети) 
діаметром 50–100 м розірва
лося над сибірською річкою 
Тунгускою, породивши чис
ленні легенди про Тунгуський 
метеорит. Про величезну по
тужність вибуху свідчить той 
факт, що ліс був повалений у ра
діусі десятків кілометрів від 
його епіцентру. Учені визнача
ють енергію експлозії від 10 до 
50 Мт, що відповідає скиданню 
водневої бомби. Якби цей метео
рит розірвався над Лондоном 
або Москвою, він ущент знищив 
би той чи той мегаполіс.

Ударні кратери на поверхні 
Землі свідчать про численні зу
стрічі з незваними гостями із 
Всесвіту. Головним «постачаль
ником» космічних об’єктів, що 
вдаряються об неї та об інші 
планети Сонячної системи, є 
пояс астероїдів між орбітами 
Марса і Юпітера. Там їх більше 
ніж 400 тис.: це близько 98% 
«малюків», які кружляють до
вкола Сонця (фото 3). Часом 
декотрі з них унаслідок зі
ткнень або під дією гравітації 
більших космічних тіл (напри
клад, того ж таки Юпітера) за
лишають свою орбіту й можуть 
перетинати траєкторію земної 
кулі, ризикуючи впасти на неї.

Проблема катастрофічних 
наслідків зіткнення Землі з ас
тероїдами набула особливої ак
туальності на початку 1980-х ро
ків, коли встановили факт па
діння 65 млн років тому на її по
верхню гігантського метеорита, 
що поклав край пануванню реп
тилій і знищив 60–70% живих 
організмів на планеті.

УБиВЦЯ ДиНОЗАВРіВ
1977 року американський гео
лог Волтер Альварес звернув 
увагу на геологічний прошарок 
блакитної глини 1–2 см за
втовшки за 150 км на північ
ний захід від Рима, що відділяв 
мезозойські відклади з решт
ками динозаврів від пізніших 
кайнозойських. Дивний колір 
пояснювався великою концен
трацією рідкоземельного еле
мента іридію, якого дуже мало 
на Землі, але багато в косміч
них тілах. 1980 року було сфор
мульовано припущення, що у 
згаданому геологічному гори
зонті віком 65 млн років він 
має космічне походження й за
несений на нашу планету асте

роїдом. Разом із «космічним» 
іридієм знайшли дрібні шма
точки переплавленого кварцу 
та скла (тектити) й навіть мі
кроскопічні алмази, що могли 
утворитися лише внаслідок по
тужного вибуху. Такі іридієві 
відклади з тектитами було ви
явлено в різних країнах світу, 
що свідчить про планетарний 
масштаб катастрофи.

Вибух колосальної потуж
ності (10 млн водневих бомб), 
що стався 65 млн років тому 

внаслідок падіння астероїда 
діаметром більше ніж 10 км, 
знищив усе живе в радіусі  
1 тис. км. Від удару астероїда 
всю планету сколихнув небу
валої сили землетрус (13 ба
лів), що спровокував вивер
ження вулканів у різних части
нах світу. Цунамі заввишки 
300 м прокотилися океанами, 
знищуючи все живе на багато 
кілометрів углиб суходолу. Ви
бух викинув у стратосферу ве
личезну кількість розплавле
ного й випаруваного земного 
матеріалу, який випав вогня
ним метеоритним дощем на 

поверхню планети, спричиня
ючи глобальні пожежі. Швид
кість уламків була настільки 
велика, що від удару об атмос
феру вони вибухали, мов ядерні 
бомби. Упродовж перших годин 
після зіткнення атмосфера ро
зігрілася, за деякими підрахун
ками, до 200°С. Усі істоти на 
суші, які не сховалися під 
землю чи у воду, загинули. Що 
більший розмір мала тва
рина, то важче їй було пере
жити цей астероїдний ката
клізм. За даними палеонто
логів, загинули всі сухопутні 
істоти, важчі за 10 кг.

Через викид в атмосферу 
величезної кількості сірчаних 
сполук повсюди пройшли кис
лотні дощі. Величезна кіль
кість пилу в стратосфері та ат
мосфері Землі спричинила 
планетарну ніч, що тривала ці
лий рік. Пил від вибуху на 
кілька років затьмарив Сонце, 
промені якого не досягали по
верхні планети, що призвело 
до її охолодження. Настала 
кількарічна планетарна зима. 
Температура різко знизилася, 
через що вимерзло багато жи
вих організмів. Однак найгір
шим для життя стало різке 
гальмування фотосинтезу че
рез зниження рівня сонячної 
радіації. Спалені жаром ви
буху, засипані попелом, по
збавлені сонячного світла рос

ПАДіННЯ АСТЕРОїДіВ ТА йОГО 
НАСЛіДКи БУЛи МОГУТНіМи 
СТиМУЛАМи РОЗВиТКУ 
ЖиТТЯ НА ПЛАНЕТі

Загрозу самому іс-
нуванню людської 
цивілізації станов-
лять небесні тіла 
діаметром понад 

10 км
 Людство, яке існує 
близько 3 млн ро-

ків, іще не пережи-
вало такого косміч-

ного катаклізму

Метеоритний кратер Каалі на о. Сааремаа 
(Естонія) діаметром 110 м, що утворився 
4 тис. років тому від падіння уламку 
метеорита, що розпався в атмосфері. Поруч 
з ним розташовано ще 8 менших кратерів 
діаметром 15–40 м
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ред яких з’являються при
мати, розвиток яких зрештою 
увінчує поява людини.

Отже, падіння астероїдів 
та його наслідки були могут
німи стимулами розвитку 
життя на планеті.

Хоча більшість сучасних 
науковців пов’язує велике ви
мирання видів 65 млн років 
тому саме з космічним «гос
тем», кот рий залишив по собі 
кратер Чиксулуб, недавно 
з’явилася й альтернативна 
концепція – приліт не одного, 

а кількох позаземних тіл.
За 2,5 тис. км на північ від 

Юкатану, поблизу Айова-Сіті у 
США, виявлено ще одну за
глибину діаметром 35 км – 
Менсон. Її зробив астероїд 
близько кілометра за
вширшки того самого віку, що 
й Чиксулуб. Провівши спільні 
дослідження вже згадуваного 
Бовтиського кратера, україн
ські та англійські вчені ді
йшли висновку, що він утво
рився приблизно тоді ж таки.  
Є дані, що в той самий період 
виник і кратер Кара діаметром 
110 км на узбережжі Кар
ського моря в Сибіру. Не наба
гато пізніше впав у Індійський 
океан гігантський астероїд 
Шива, струс від якого спрово
кував масштабний вилив 
магми в Індії. Усе це дає під
стави припускати, що згадані 
«зоряні рани» є слідами па
діння окремих уламків одного 
величезного космічного тіла, 
яке розкололося в атмосфері 
Землі.

Не виключено, що напри
кінці ери динозаврів наша 
планета потрапила під асте
роїдний дощ, який і став при
чиною чергової масової заги
белі живих організмів. При
пускають, що в майбутньому 
будуть виявлені нові кратери 
від тодішнього падіння «при
бульців».

КОЛи НАСТУПНий?
Науковці підрахували, що за 
мільйон років у Землю вріза
ються в середньому чотири ас
тероїди діаметром близько  
1 км. Їх падіння небезпечне 
для окремих країн або частин 
континентів. Загрозу самому 
існуванню людської цивілізації 
становлять небесні тіла діаме
тром понад 10 км. Вважають, 
що за останні 570 млн років на 
планету впали чотири-п’ять та
ких гігантських космічних 
об’єктів (приблизно один на 
100–150 млн років). До них на
лежать і астероїди, що лишили 
по собі згадувані Чиксулуб, 
Шиву та кратер у районі Землі 
Вілкса. Людство, яке існує 
близько 3 млн років, ще не пе
реживало такого космічного 
катаклізму.

Астероїди та комети не єдина 
загроза мешканцям Землі з Кос
мосу. Зокрема, велике вими
рання видів наприкінці ордо
вицького періоду (450 млн років 
тому), на думку вчених, сталося 
внаслідок спричиненого вибу
хом наднової зірки потужного 
опромінення Землі гамма-
променями. Озоновий шар пла
нети був зруйнований, і ультра
фіолет знищив близько 60% ви
дів живих організмів.

Загроза з Космосу всьому 
живому на Землі була завжди. 
Є вона й нині. Людство ще не 
досягло технологічного рівня, 
що дав би можливість надійно 
захистити планету від нового 
падіння на неї космічного тіла 
значних розмірів. Водночас 
бомбардування земної кулі не
бесними тілами не тільки ни
щило все живе на ній, а й сут
тєво впливало на її форму
вання, зародження та розвиток 
життя. Зокрема, є припущення, 
що воду наша планета отри
мала з Космосу в тілі числен
них астероїдів, які інтенсивно 
бомбардували поверхню на по
чатку її історії. Інша гіпотеза 
наводить аргументи на користь 
того, що життя на Землю також 
було занесене з Космосу яки
мось астероїдом.

Падіння астероїда 65 млн ро
ків тому вбило мільярди живих 
істот, поклавши край пануванню 
рептилій. Однак глобальне вими
рання динозаврів відкрило шлях 
для нового життя, для панування 
ссавців і зрештою вможливило 
появу людської цивілізації. 

НАПРиКіНЦі ЕРи 
ДиНОЗАВРіВ ЗЕМНА КУЛЯ 
ПОТРАПиЛА  
ПіД АСТЕРОїДНий ДОщ, 
ЯКий і СТАВ ПРичиНОю 
чЕРГОВОї МАСОВОї ЗАГиБЕЛі 
ЖиВиХ ОРГАНіЗМіВ

лини вимерли, відтак настала 
загибель травоїдних. Це, своєю 
чергою, призвело до голодної 
смерті хижаків. За короткий 
час на планеті зникло близько 
75% видів живих організмів. 
Дещо менше постраждали 
мешканці океанів, зниження 
температури яких відбувалося 
повільніше, ніж суші. Тому в 
морях так багато реліктових 
видів живих істот.

Тоді на Землі панували 
рептилії і, зокрема, найбільші 
з них – динозаври. Тепловий 
удар та наступне різке пони
ження температури стали фа
тальними для холоднокров
них плазунів, не здатних регу
лювати температуру тіла. Вря
тувалися лише ті, що зари
лися в землю (ящірки, змії) 
або ж мешкали у водоймах 
(черепахи, крокодили).

Падіння астероїда зни
щило світ рептилій мезозой
ської ери, але відкрило новий 
кайнозойський етап розвитку 
життя на землі – епоху ссав
ців. Останні з’явилися ще в 
мезозої, за доби динозаврів. 
Тоді вони дещо нагадували 
щурів, які вели нічний спосіб 
життя. На відміну від репти
лій, ссавці регулюють власну 
температуру. Ця особливість 
допомог ла їм пережити «асте
роїдну зиму» й після вими
рання динозаврів завоювати 
весь світ. Кайнозой характери
зується надзвичайним видо
вим різноманіттям ссавців, се
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Арт-оптиміст
Павло Гудімов про модних ремісників, зміну культурного вектора  
і те, чому українці не розуміють сучасного мистецтва

Н
априкінці 1990-х – на по
чатку 2000-х його ім’я 
було символом музич
ного авангарду, хай і з 

приставкою «поп», коли він був 
одним із наріжних каменів 
«Океану Ельзи». Із середини 
«нульових» це прізвище асоцію
валося тепер уже з мистецьким 
авангардом, адже він став одним 
із найвідоміших арт-кураторів і 
галеристів в Україні. Павло Гу
дімов – це приклад культуртре
гера, який, попри брак будь-якої 
державної підтримки, нерозви
неність інституту меценатства, 
тотальну вульгаризацію публіч
ного простору, з унікальним 
оптимізмом і далі займається 
своєю справою. 

Дистанція між мисте-
цтвом та людьми має посту-
пово скорочуватися – це і моя 
функція як куратора, і кожного 
художника. Чому ми боїмося 
мистецтва? Тому що не розумі
ємо його. А те, чого не розуміємо, 
агресивно намагаємося відштов
хнути. Насправді це совок, який 
досі бурлить у наших жилах, від
кинув і далі відкидає людей від 
мистецтва, але це не означає, що 
ця відстань є неподоланною.   

В Україні зовсім неве-
лика частина мистецького 
доробку є соціально актив-
ною. Якби в нашій ситуації 
опинилися французи, то вже 
було б дві-три революції, чинов

ники сиділи б тихо, працювали б 
на народ і вибачалися за кожне 
зайве слово чи рух. А українці 
чомусь постійно дають знуща
тися над собою. І це проходить 
раз, два, а тепер уже стало сис
темою.

Є дві формули співпраці 
держави з мистецтвом. Пер-
 ша – американська, коли дер
жава просто не лізе в ці справи 
та й годі. Щонайбільше фінан
сує певні цільові фонди, тоді як 
більшість музеїв, галерей при
ватні. Є, звісно, певний націо
нальний запас культурних про
дуктів, але він не домінуючий. 
Друга – французька, де, на
впаки, майже все, що пов’язано 

Записав: 
Богдан 

Буткевич 

Фото:
Олександр 
чекменьов
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АЛЬБОМи 
ГУРТУ 
«ГУДіМОВ»

«Трампліни» 
(2005)

«Монополія» 
(2007)

 «Жовтий» 
(сингл, 2010)

БіОГРАФічНА НОТА
Павло Гудімов – український музикант, куратор україн-
ських і міжнародних мистецьких проектів, галерист. На-
родився 12 жовтня 1973 року у Львові. З 1991-го почав ак-
тивно займатися музикою. Перший гурт – «Клан Тиші». 
1994–2005-й – гітарист «Океану Ельзи». 1998 року, як і 
весь гурт, переїхав до Києва. У 2005-му, після виходу з 
«Океану Ельзи», заснував гурт «Гудімов». 12 квітня 2007-
го – культурний холдинг «Гудімов арт-проект», до складу 
якого ввійшли видавництво «Артбук», креативна група 
«Акцент», архітектурна майстерня «Я Дизайн», арт-
центр «Я Галерея».

з культурою, регулюється і фі
нансується державним коштом. 
В Україні наразі діє псевдоаме
риканська модель, де всі основні 
культурні одиниці мають при
ватне походження, а держава ні
бито відповідає за музейне збе
реження цінностей. Насправді 
варто нарешті визнати, що без 
держави мистецтво існувати не 
може, всупереч усталеним сте
реотипам. Вона має використо
вувати культурний фактор для 
того, щоб Україну перестали 
вважати у світі країною тре
тього світу з незрозумілим ми
нулим і ще більш незрозумілим 
майбутнім. 

Українські митці вже 
здат  ні генерувати власни-
 ми силами важливі й зна-
кові арт-події. Це якраз при
клад того, як культурно орієн
товане громадянське суспіль
ство починає діяти. Візьмемо 
останній рік і кілька подій, що 
відбулися впродовж нього, чим 
підтверджують це й дають 
певну надію. Наприклад, про
ект «Незалеж  ні» в «Мистець
кому Арсеналі», приурочений 
до Дня Незалежності. Це вже 
круто, що обійшлося без виши
ванок, сала й досягнень сіль
ського господарства. Другий 
факт – «ГогольFest», що від
бувся того ж таки 2012 року без 
будь-яких спонсорів чи тим 
паче участі держави. Ну а як не 
згадати виставку Івана Георга 
Пінзеля в Луврі? А ще виставка 
«Міф «Українське бароко», що 
відбулася в Національному ху
дожньому музеї. Так, у царині 
мистецтва ми дуже відрізняє
мося від інших країн, але це не 
означає, всупереч стереотипам, 
що відстаємо. До того ж дуже 
обнадіює молоде покоління 
українських художників. Їм за
раз 20–30 років, вони активні, 
професійні, амбітні, у гарному 
сенсі навіть нахабні.  

Намагаюся оцінювати 
українське мистецтво та ху-
дожників за міжнародними 
критеріями. Я чимало поїздив 
світом і поспілкувався з фахо
вими людьми, щоб так робити. І 
це мені дуже допомагає в моїй 
діяльності, саме тому худож
ники, які потрапляють до «Я 
Галереї», є, так би мовити, між
народно орієнтованими. Так 
само й з музикантами. Саме че

рез це я тепер розумію, чому 
«Океан Ельзи» свого часу був 
нецікавий на Заході, не кажучи 
вже про «Братів Гадюкіних», які 
ніколи й не мали жодного шансу. 
У «ВВ» натомість був цей шанс, 
та вони зарано здалися. Наразі ж 
справді міжнародний продукт 
робить хіба що «ДахаБраха», бо 
він є фольклорним гуртом, але 
не шароварним, чим грішить 
більшість українських митців.

Арт-орієнтований про-
шарок суспільства навіть у 
суперрозвинених країнах 
становить 3–5%. Це люди, які 
постійно відвідують виставки, 
ходять до музеїв тощо. Звісно, 
мають бути й поважні обива
телі, які щодня повертаються з 
роботи додому, сідають і їдять 
те, що їм дають, – і в харчовому, 
і в культурному сенсі. Та вони 
не є дієздатними, не є зубастою 
інтелігенцією, яка спроможна 
змінювати суспільство під себе. 
В Україні їх немає і піввідсотка. 
Той, хто хоче вилізти з цієї 
маси, не повинен бути мільйо
нером чи олігархом – зовсім ні. 
Варто просто перестати бути 
інертним об’єктом для маніпу
ляцій, почати по-іншому, сві
домо жити, рухатися, спілкува
тися.

БЕЗКОШТОВНО  
В МАйБУТНє
Інститут промоутерів та ку-
раторів мистецтва штуч  но 
створити не вийде. З одного 
боку, коли на ринку праці відчу
вається брак якихось людей, то 
їх просто треба взяти і виховати. 
Однак постає питання: хто це 
має робити? Держава? А з ін
шого – нафіга нам потрібно, 
щоб якась там Академія мис
тецтв штампувала по 200 кура
торів щороку, а потім вони сто
яли в черзі на посаду піар-
менеджера в одній із фірм, абсо
лютно недотичних до мисте
цтва? Я ж можу сказати, що 
коли ти хочеш бути куратором, 
варто розпочати з максимальної 
особистої інтеграції в цю сферу. 
Куратора неможливо виховати 
– тільки виростити. Думаю, що 
все знову-таки зав’я зане на мо
лодому поколінні і його не 
треба примушувати до якоїсь 
визначеної заздалегідь палітри 
дій. Їм треба виробити свою 
мову, яка неодмінно відрізняти
меться від моєї, наприклад.

Мистецтво – це не ринко-
вий продукт. Пам’ятаю, як до 
кризи 2008 року в колі багатіїв 
ходила ідея про так званий арт-
банкінг. Тобто хотіли створю
вати певні трасти, які мали ску
повувати витвори мистецтва, а 
потім продавати їх удесятеро до
рожче. Я їм казав, що мистецтво 
за таке мститиметься. Така сис
тема ненадійна, фальшива. Ад-
же якщо мова йде про сучасних 
художників, майбутнє яких буде 
зрозуміло років через 20–30, ти 
не можеш вгадати його – зна
чить, треба самому інкорпорува
тися всередину цьо  го середо
вища. А якщо почнеш просто 
скуповувати, щоб потім реалі
зувати, пролетиш неодмінно. Не 
можна осягнути розумом бізнес
мена, навіщо займатися мисте
цтвом. Тому вхід до «Я Галереї» є 
принципово безкоштовним. Я 
вважаю, що ввести навіть міні
мальну плату – це відвернути 
тих людей, які не можуть її вне
сти. Взагалі, щоб щось отримати, 
треба спочатку щось віддати. 

Художник не має бути пі-
арником. Для того щоб бути 
художником, необов’язково за
кінчувати Академію мистецт  ва. 
Він уже живе своєю творчістю, 
навіть якщо наразі в нього не
має кусня хліба чи даху над го
ловою. Більшість художників, із 
якими я співпрацюю, – це все ж 
таки художники. Тобто творчі 
люди, які не мріють якомога 
швидше заробити копієчку та 
монетизувати свою творчість, а 
хочуть робити щось справді го
стре і незалежне. Вони цінують 
культурну, а не комерційну 
складову. Сучасні українські ху
дожники не мають гарантова
них прибутків, виставок, аукціо
нів тощо. Тому ті, хто щось ро
бить, роблять це для себе, бо не 
можуть не робити. Саме тому 
українське сучасне мистецтво 
через багато років дуже прискі
пливо вивчатимуть мистецтвоз
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навці, адже воно і створюва
лося, і створюється зараз поза 
будь-якими комерційними фак
торами. Тоб  то є справжнім.  

Для того щоб осягнути 
справжнє мистецтво, має 
минути 100 років. Окей – за
раз час ущільнився, давайте ві
зьмемо 20 років. Цей показник 
часу багато що розставляє на 
свої місця. Українське суспіль
ство просто ще не виховане до
статньо, щоб сприймати сучасне 
мистецтво. Зверніть ува  гу: тіль-
 ки тепер до українського загалу 
почали доходити роботи 1990-х 
років і суспільство стало хоч по
части, але сприймати їх. А тоді 
вони геть не сприймалися, хоча 
насправ  ді залишилися такими 
самими, як і були.   

МиСТЕЦТВО НАТЯКУ
Мистецтво – це спеція до 
життя. Себто без нього немож
ливо відчути буття у всій його 
повноті. І саме тому воно не 
може бути для всіх, бо тоді це 
буде «фастфуд». Коли виринає 
мистецтво «для всіх», воно од
разу перетворюється на соцреа
лізм чи будь-яку іншу тоталі
тарну форму. Але мистецтво, хай 
на рівні натяків, – це реальна 
картина того, чим дихає країна. 
То не якесь абстрактне поняття 
чи мрія одинака-інтелігента. 

Якщо художник працює 
в авангарді, дивіденди змо-
жуть отримати хіба що йо го 
онуки. Мистецтво нашого дня 

перебуває в дуже складних сто
сунках із людьми, які мають у 
голові так званий класичний ка
нон. Але чомусь так завжди ви
ходить, що художники, які свого 
часу були аутсайдерами, той са
мий Гойя, Босх, ван Гог, з часом і 
стають основними гравцями, 
символами своїх епох. Бо неро
зуміння митця сучасниками ще 
геть нічого не означає. А ось 
модні ремісники, яких багато в 
усі епохи, дуже швидко забува
ються. Ті ж, хто увійшов в істо

рію, здебільшого були неуспіш
ними у свій час. 

Мистецтво має право спе-
ку  лю  вати. І коли художник ви
користовує мову тіла, мову від
вертості, мо ву провокації, мову 
кічу, навіть порнографії, йому не 
можна казати, що це аморально і 
ми тебе просто викреслюємо з 
історії мистецтва. А Захід, Євро-
 па зараз якраз переживають не 
найкращі часи з погляду пошуку 
якогось стандарту моралі, бо цей 
процес дуже часто перетворю
ється на банальне полювання на 
відьом. Наприклад, нині поши
рюється тенденція нерозуміння 
сучасного мистецтва, що вияв
ляється в банальних наїздах на 
нього. І в цьому сенсі ситуація в 
Україні набагато краща, ніж, 
приміром, у Росії, де кураторів 
просто відправляють до в’язниці.  

На зламі тисячоліть від-
булася зміна вектора в пла-
 ні світового культурного 
роз  витку. У XX столітті було 
ніби вже все: і пуританські спа
лення, і сексуальна революція, 
і дегенеративне мистецтво 
тощо. То му зараз усе перебуває 
в якомусь ніби підвішеному 
стані. До того ж немає імперії, 
яка взяла б на себе роль куль
турного лідера – такого, яким 
була наприкінці XIX – у першій 
половині XX століття Австрія, 
потім – Франція 1920-х років. 
Та ж таки Британія, наприклад, 
фантастично використовує 
власне культурне надбання для 
збільшення надходжень до бю
джету – так продавати свій 
мистецький продукт, літера
туру, кіно, музику вміють 
тільки на Туманному Альбіоні. 
Але в цьому немає новизни, 
вогника, без яких неможливий 
якісний розвиток. Нещодавно 
багато чого очікували від Ки
таю, який вкотре розбудовує 
Велику Піднебесну, але його 
продукт не дотягує до лідер
ського в масштабах усього світу. 
Тому вектор сучасного мисте
цтва найкраще наразі виражає 
знак питання.

Не буває неважливих 
елементів. Не буває неважли
вих днів, людей – ми просто мо
жемо когось чи чогось не помі
чати. Важливо все: те, як ми зби
раємо навколо себе всі елементи, 
з яких і складається життя. 

ВиБРАНі ПРОЕКТи «Я ГАЛЕРЕї»

«Народне 
актуальне». 
Пошук пара-
лелей та 
опозицій у 
народному 
наївному і 
сучасному 
україн-
ському мис-
тецтві.

«Лоботомія». Художники Ігор Янович та Антон Логов ство-
рювали роботи разом, маючи вікову різницю 40 років 
«Діалог». У взаємодію вступили абстрактний живопис 
Ігоря Яновича і сакральна дерев’яна скульптура ХVIII–XIX 
століть.
«Відчуваю!». Проект-активізація, спроба вийти за межі 
суто візуального мистецтва й «підключити» музику як по-
вноцінного учасника експозиції
«Вбити фотографію». Кардинальне оновлення жанру до-
кументальної фотографії через перетворення її на повно-
цінний мистецький твір за допомогою різного інструмен-
тарію художника
«Abstract Vision Test». Глядачеві було запропоновано про-
йти «тест» на здатність бачити абстракцію в реальному.
«Земля». Модель Черкаського обласного художнього му-
зею стала основою для гри з класифікацією та розміщен-
ням експонатів. 
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В
ільям Шекспір, подібно до свого сучасника 
й колеги Крістофера Марлоу чи то до Нік
коло Макіавеллі, здається, був перетворе
ний на символічну модель, у межах якої ми 

сприймаємо й інтерпретуємо себе та навколиш
ній світ. Нам не обійтися без нього, коли зустрі
чаємось із проблемою зла – в її класичній формі 
або сучасному вигляді. Без його сонетів і п’єс не
можливо розглянути психо- й соціогенез сучас
них почуттів та відчуттів, зокрема кохання і 
дружби, на відміну від традиційних форм на
шого світосприймання та здатності людини бу
дувати взаємини. Тож не дивно, що такі нинішні 
поняття, як відданість, близькість і приватність, 
оцінено й детально розглянуто в політичному 
світі єлизаветинських драматургів.
Шекспір не лише видається дивом свого часу; він 
є для нас загадкою і важливим критерієм світо
гляду. Чи існував він, чи був автором творів – дру
горядне питання, з огляду на його дивовижне гли
боко сучасне сприймання людської реальності, 
символом і уособленням якої він став. 
Трактування Шекспіра 
Шиллером і Ґете промо
висто відображає світо
глядний конфлікт епохи 
Фрідріха Великого й 
письменників-штюр
мерів, коли принципи 
освіти й культури прева
лювали над принципом 
цивілізації того періоду, 
в якому соціальні та моральні поняття форму
валися на основі протиставлення напівфео
дального й сучасного світоглядів.
Ставлення Льва Толстого до Шекспіра промо
висто відображає зіткнення протилежних видів 
критичного дискурсу, або східного й західного 
підходів, – насамперед до інтерпретації сучас
ності. Водночас сприймання його Зіґмундом 
Фройдом – суперечливе й дуже важливе відобра
ження проблеми, яку ставить великий англієць 
перед нинішнім світом, що, попри свій егаліта
ризм, не позбавлений елітарних інтерпретацій.
Виходячи далеко за межі ренесансного осягання 
реальності, Шекспір у «Гамлеті» пропонує не 
лише ідеал la mente audace (ісп. «сміливе мис
лення»), що веде до формування безстрашної 
душі сучасного героя, який думає і діє одночасно 
або якому вдається поєднати міркування з учин
ком; окрім того, драматург має надзвичайно мо
дерну ідею – що прагнення до нерозуміння на
вколишнього світу йде пліч-о-пліч із прагненням 
до його розуміння; що релігійні й еротичні по
чуття можуть з’єднуватись у ціле; що у владі є 
щось глибоко еротичне, а у близькості – дуже 
владне; що ми схильні казати несказанне й мис
лити про немислиме; що дозволяємо іншим об

манювати нас або самих себе, адже правда для 
нас нестерпна. У цьому Шекспір перевершує і ви
переджає Фройда.
Так, у «Гамлеті» поява індивіда може віщувати 
«шлюб» думки й дії. Цей ідеал безстрашної душі, 
створений гуманістами доби Ренесансу, очевидно 
простежується в тому, що принц перехитрував 
своїх зрадливих друзів Розенкранца та Ґільден
стерна й позбувся їх. Однак прихід сучасного ін
дивіда може віщувати зворотну тенденцію – «роз
лучення» думки й дії, як це було у випадку Гам
лета. Саме це й зумовило його поразку, щоправда, 
політичну, а не моральну, – смерть.
У багатьох випадках слова Шекспіра винятково 
актуальні. Він наш сучасник, з огляду на його 
здатність передбачати людські драми – політичні 
та екзистенційні. Достатньо згадати, наприклад, 
що твір «Отелло» розповідає, окрім іншого, про 
новий вид страху перед успішністю (в Італії та Ан
глії) представників віддалених країн і суспільств, 
котрі кардинально різняться від місцевих жите
лів. Це дозволяє усвідомити, наскільки подібними 

до реалій сьогодення 
були переживання і про
блеми шекспірівської 
епохи.
Отже, страх перед Ін
шим, що здатен стати 
одним із нас, від самого 
початку жив у суспіль
стві. Це промовисто на
гадує нам про драми 

ідентичності в Європі ХІХ століття. Згадане 
почуття породило визначних особистостей, 

котрі мали свої біографії за витвори мистецтва, 
формуючи власний образ і дивовижно пристосо
вуючись до життя в суспільствах, що тривалий час 
були їм ворожі. Отелло й Шейлок – це дивовижні 
передвісники появи таких героїв сучасності, як 
Бенджамін Дізраелі й Карл Маркс. У зв’язку з цим 
варто згадати геніальний нарис Ісайї Берліна про 
два види єврейської ідентичності, найкраще вті
лені двома останніми.
Шекспір, краще за будь-якого іншого поета і дра
матурга, розумів, що вибір між другом та інститу
цією/загальноприйнятою практикою може бути 
так само драматичним, як вибір між коханою лю
диною і кланом. Альбер Камю якось зазначив, що 
шанує правосуддя, однак хотів би захистити від 
нього свою матір. Чи не було в Шекспіра тієї самої 
болісної дилеми – у випадку з Ескалом, герцогом 
Веронським, який мав зробити вибір між другом 
свого родича Меркуціо, який помстився за вбив
ство кузена, й законом Верони?
Чи не опиняємось ми в цій шкурі щоразу, як ма
ємо обирати між некомпетентною державою з її 
недосконалою судовою системою та сміливою і 
доброчесною людиною, яка порушує закон? 

Шекспір як еталон 
сучасності

Автор:  
Леонідас 
Донскіс
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ШЕКСПіР НАШ СУчАСНиК,  
З ОГЛЯДУ НА йОГО ЗДАТНіСТЬ 
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П
івроку тому в російських ЗМІ 
досить непомітно промайнула 
новина про те, що Кабінет мі
ністрів Башкоростану зали

шився без міністра культури. Тодіш
ній прем’єр-міністр республіки Аза
мат Ілімбетов аргументував це тим, 
що вони в змозі впоратися й без цієї 
посади. Минуло не так багато часу, й 
Україна, яку завдяки старанням ни
нішньої влади можна назвати ще од
нією потенційною Московською про
вінцією, теж зосталася без очільника 
Мінкульту. Така байдужість до сфери 
прекрасного з боку держави вже на
віть не дивує. Близько року тому під 
час зустрічі блогерів із Миколою Аза
ровим прем’єр не знав, що відповісти 
на звичайне запитання про реалізо
вані проекти і реформи Кабміну в га
лузі культури. Схоже, в теперішнього 
керівництва, окрім показушних від
криттів чергових «потьомкінських 
дєрєвєнь», у пріоритетах зовсім інші 
речі, як-от заміна в підручниках з іс
торії Бандери і Шухевича на «героїв 
нового часу» Щорса і П’яткова.

Але перш ніж розводитися про те, 
чому місце Михайла Кулиняка досі 
вакантне, слід запитати себе: чи був в 
Україні коли-небудь міністр куль
тури? Тобто менеджер, який мав 
вплив і вагомість не лише у стінах 
приміщення на вулиці Івана Франка. 

Таким менеджером не був ані «вірту
озний» скрипаль Кулиняк, ані його 
«папєрєднікі»: Богдан Ступка, який 
не раз нарікав на те, що погодився 
стати чиновником, Іван Дзюба, який 
не зміг зламати хід історії й зробити з 
найзагадковішого для українців мі
ністерства дієвий управлінський апа
рат. Не зробили цього ані Оксана Бі
лозір, ані Юрій Богуцький, який при
значався на згадану посаду аж тричі 
й «керував українською культурою» 
найдовше з усіх. Богуцький – ідеаль
ний кандидат для міністерства, яким 
воно є тепер, адже закінчив 
такі спеціальності, як 
«клубний працівник ви
щої кваліфікації» та 
«керівник театраль
ного колективу», а за
разом Вищу партійну 
школу при ЦК КПУ.

Здавалося б, ні
чого гіршого, аніж 
партійний вихова
нець на посаді мі
ністра культури, 
вже бути не 
може. Хоча чо-
му... ось, примі
ром, україно
фоба у кріслі мі
ністра освіти всі 
давно вже «про

ковтнули» і мовчать. Нещодавно ж 
українцям піднесено черговий сюрп
риз: Міноборони очолив етнічний ро
сіянин, а СБУ той, хто лише в 1998 
році покинув лави російської армії. 
Але це ще не все: не призначивши мі
ністром культури нікого, нам дають 
цілком серйозні натяки – безпека в 
руках «братнього народу», освіта роз

Міністр культури? Ні, не чули…

«Вій» у постановці київського 
«Даху» – справді масштабна по-
дія для українського театру. По-

над два десятки людей на сцені, запрошені 
актори зі Швейцарії, живий музичний су-
провід у виконанні гурту «ДахаБраха», роз-
крученого не лише в нас, а й за кордоном, 
кількаметрові підвісні декорації, складне 
освітлення, відеопроекція. Вітчизняні ака-
демічні театри давно такого не хочуть (ви-
тратно), а молоді не можуть (теж витратно). 
Владиславу Троїцькому і К° вистачило і 
творчого ентузіазму, і навичок фандрей-
зингу (спектакль цілковито профінансова-
ний швейцарською стороною), щоб утілити 
такий епічний задум. 

«Вій» також став гучною медіа-подією, 
що безпрецедентно для української Мель-
помени. Цей «нахабний» авангардист-

ський замах на класику з оголеною нату-
рою і ритуалом поховання, якому відмо-
вила дати сцену Національна опера, ак-
тивно анонсували впродовж кількох міся-
ців. Тож на генеральній репетиції в Театрі  
ім. Івана Франка, куди запросили тільки 
друзів «Даху», був аншлаг. За словами орга-
нізаторів, близько сотні людей у цей вечір 
пішли ні з чим, так і не потрапивши всере-
дину. Квитки на два наступних покази за-
довго розкупили. Склався доволі вигідний 
антураж для виходу андеграундного театру 
на національний рівень. 

Вистава знайшла свого вдячного гля-
дача: «Під кінець я щиро розплакалася: усе 
в одному й дуже емоційно», – розповідає 
глядачка Тетяна. Хоча пройняло не всіх: 
«Ми, мабуть, не були готові. Треба було по-
читати якусь анотацію, бо з Гоголем ні-

чого спільного, – кажуть працівниці теа-
тру ім. Іва на Франка. – Але картинка ши-
карна, звук шикарний. Люди виходили з ве-
ликими очима». Щодо музичного малюнку 
та візуальної експресії, то «Вій» справді по-
ставлений на високому рівні – за словами 
працівника ЦСМ «Дах» Олександра, на 
цьому й робився акцент. Хоча змарніла 
сама суть драматургії: «Вій» більше ски-
дався на музичний перформанс, де ефек-
тне театральне дійство супроводжувало 
нову програму «ДахиБрахи». Глядачі теж 
звернули на це увагу: «Музика добра, але 
дії малувато». 

Схоже, авторське бажання зламати 
рамки сміливими сценічними рішеннями 
витіснило смисл до розряду благенької під-
кладки для шоу. Автори стверджують, що 
нова постановка «Вія» оповідає і про зу-
стріч з іншим світом, і про конфлікт цивілі-
зацій, і про можливість та неможливість 
зрозуміти одне одного. Тут не лише світовий 
класик Микола Гоголь і народні традиції 
українців, а й біблійні мотиви, глобальні пи-

Гра в класиків 
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виватиме українофобію зма
лечку, а культура... Навіщо Мос
ковській провінції культура? А в 
той самий час сама РФ активно 
розвиває дофінансування своїх 
культурних проектів, уміло пред
ставляючи себе на міжнародних 
фестивалях, відкриваючи росій
ські культурні центри і підтриму
ючи видання перекладної літе
ратури за кордоном. Відсутність 
України на культурній мапі Єв
ропи неабияк вигідна для неї. 
Приміром, торік по всій Польщі 
мандрував фестиваль росій
ського кіно. Яке ж здивування 
було побачити під логотипом 
триколорного олімпійського 
«мішки» фільми Олександра 
Довженка… В Україні культурні 
центри ніби теж є, однак лише 
на папері – де-факто, цілком 
можливо, в них хтось навіть офі
ційно працює, утім, їхня діяль
ність за кордоном не те що не 
гучна, її просто немає. Або вона 
зведена до рівня «українських 
вечорів» із салом та кобзарями. І 
це тоді, як, приміром, міністр 
культури Естонії Рейн Ланґ роз
будовує національне радіо, а 
його колега з Польщі Богдан 
Здроєвський розповідає, що роз
раховує на новаторство в куль

турі завдяки дофінансуванню 
дедалі більшої кількості позау
рядових культурних організацій.

На жаль, і самі українці не 
знають, хто такий міністр куль
тури і які його обов’язки. Якщо 
читати численні коментарі й го
лосування про можливу канди
датуру в інтернеті, дивують, зо
крема, такі персони, як Ніна 
Матвієнко, Оксана Забужко, Свя
тослав Вакарчук, Василь Шкляр. 
Насправді ж культурні мене
джери, здатні «кинути у вікно 
міністерства гранату», як свого 
часу казав теперішній міністр 
культури Естонії, зовсім не ві
домі. Про них говорять їхні про
екти, а не успішні книжки, аль
боми чи навіть вистави та кіно
стрічки. Проекти, які щороку на
бирають обертів і є провідни
ками до сучасної української 
культури. Саме таким провідни
ком завдяки реформам Саакаш
вілі стало Міністерство культури 
Грузії, на чолі якого стояли ме
неджери й дипломати, котрі за
безпечили появу нових фестива
лів, фільмів, галерей і театрів за
мість «підвищення заробітних 
плат» його чиновникам. Що
правда, зараз Грузії теж не до 
культури… 

Міністр культури? Ні, не чули…

тання життя і смерті. До того ж творці 
п’єси здійснили символічний акт 
злуки, додавши полтавській оповідці 
гуцульського колориту. Що більші 
амбіції, то вища загроза провалу. 
Що глобальніша тема, на яку зама-
хуєшся, то важче розкрити її без 
фальшу. Одним словом, вийшов ві-
негрет, поданий в урочисто-
сповільненому ритмі драми-
мораліте. Такий огром смислів не 
піддається паралельній обробці – 
потрібна величезна творча сила, 

щоб якісно піднести їх у концентро-
ваному вигляді. Історія театру знає 
одиниці вдалих спроб. Хотіли охопити 
все, а вийшов плутаний набір ключо-
вих слів: культурна пам’ять, культурний 
діалог, етос, ерос… Під обгорткою – 
іграшковий конфлікт, стерта пробле-
матика і стереотипні запитання. Та хай 
там як, не будемо кваситися – цей по-
новому втілений пафос, передовсім 
пафос режисерської сміливості, дав 
хорошого копняка нашому сонному 
театральному царству. 

«Жестяні» усмішки 

Замість очікуваного роману один із найяскраві-
ших авторів-двотисячників Сашко Ушкалов пре-
зентував збірку оповідань «Жесть» із підзаголо-

вком «sho(r)t stories». Чи здатні ці 11 пострілів замі-
нити один великий вибух на полі сучліту, на який 
кілька років поспіль сподівався терплячий україн-
ський читач, втомлений посередніми книжками 
юних письменників?

Перша прозова книжка Ушкалова «БЖД» була 
захвалена, по-перше, через занижені очікування сто-
совно молодої літератури (якраз тоді світ побачили 
численні художні видання, існування яких у друкова-
ному вигляді можна виправдати хіба що потребою 
гумусу для майбутньої великої культури), по-друге, 
авансом: підбадьорити «вундеркінда», потенційно 
спроможного написати хороші романи. Основні зау-
важення, які тоді звучали, Сашко Ушкалов урахував. 
Насамперед йому нарешті вдалося виробити і від-
шліфувати власний стиль. Принаймні тепер інтонації 
Сергія Жадана звучать не так нав’язливо, як раніше. 
Тематично ж ця проза перебуває усе ж в одній пло-
щині із Жаданом, Дністровим, Фоззі та іншими авто-
рами «соціалки», проте Сашко не займається прого-
воренням пам’яті, минулого, травм тощо, а артику-
лює сучасну дійсність, час від часу її абсурдизу-
ючи. Це погляд розумного, 
освіченого хлопчика, який 
живе серед гопників, пово-
диться, як гопник, іронічно 
пише про гопників, і єдиний 
його комплекс – у переко-
нанні, що вартий більшого, 
бо сам-то він не гопник.  

У передмові Анатолій 
Дністровий порівнює Ушка-
лова з О. Генрі: у тих опові-
даннях, мовляв, така сама 
«глибина поверхонь», фікса-
ція буденної парадоксаль-
ності без надміру філософ-
ських й екзистенційних розмислів, і ці кумедні тексти 
так само багато здатні розповісти про нашу країну і 
добу, як новели американця про сучасні йому Сполу-
чені Штати. Що ж, за цими критеріями Остап Вишня 
– теж український О. Генрі. Оповідання Ушкалова, на 
відміну від гордо названої романом повісті «БЖД», за-
вершуються раніше, ніж знудяться автор і читач. Вони 
подібні до калейдоскопа: по суті, це набір вражень, на-
низаних на сюжетну канву. Процес ознайомлення з 
текстом приємний і захопливий, але опісля залиша-
ється не так багато. Фактично запам’ятовуються лише 
приколи і загальне позитивне враження. Фінали нея-
скраві й ситуацію не рятують. Хочеться запитати: окей, 
поржали, і що далі? Це дивує, бо автор в інтерв’ю нази-
ває серед своїх учителів формалістів, а ті закликали від 
самого початку «тримати перед очима фінал». Тож 
композиційно «Жесть» – це колекція замальовок, а 
не майстерно зроблених новел. Утім, попри всі зау-
важення, вона непогана хоча б тому, що автор тут де-
монструє вдосконалену майстерність оповіді. Моло-
дих письменників видання здатне переконати не 
хапатися одразу за романну форму. А критики 
знову почнуть чекати від Ушкалова чогось біль-
шого, етапного. 



10 
Покровський собор

Один із найстаріших храмів Східної 
України – 1689 року спорудження. Поєд-
нання елементів архітектури вітчизняного 
бароко та народного дерев’яного зодче-
ства. Покровський собор – це єдине, що 
збереглося від первісної забудови Харків-
ської фортеці. Саме на цих пагорбах, об-
межених нинішніми площами Конституції, 
Рози Люксембург та Бурсацьким узвозом, і 
заснували в середині ХVІІ століття майбут-
ній Харків переселенці з українських Цен-
тру й Заходу, що тікали від Руїни. Маленьке 
селище з острогом, завдяки зручному для 
торгівлі розташуванню, а потім і появі уні-
верситету та розвиткові промисловості, по-

ступово виросло до півторамільйонного 
міста…

У XVIII столітті на базі собору відкрили одно-
йменний монастир та Харківський колегіум, де 
викладали, зокрема, філософ і письменник Гри-
горій Сковорода (він узагалі багато часу провів 
на Харківщині – у самому місті, в Бабаях, на 
Куп’янщині та Бурлуччині тощо) та композитор 
Артемій Ведель. За радянської влади Покров-
ський собор закрили, і він весь час балансував 
між спробами реставрації та остаточним поруй-
нуванням, бувши непоганим атракціоном для 
любителів полазити підземеллями й порож-
німи кімнатами верхніх ярусів. Нині Покров-
ський відреставровано й віддано, звичайно ж, 
Московському патріархату. Реставрація не най-
гірша, хоча й викликає деякі запитання.

ПРиНАД ХАРКіВщиНи
ЯКі ВАРТО ПОБАчиТи НЕЗАЛЕЖНО ВіД ПОРи РОКУ

Синагога

її часто називають однією з найбільших у 
Європі. В Харкові, як ви уже могли зрозуміти, 
взагалі люблять усе з префіксом «най-». 
Хоча в цих краях єврейська громада ніколи 
не була настільки численною та впливовою, 
як у центральних, західних і південних регіо-
нах, тутешня хоральна синагога – дуже мо-
нументальна будівля. її звели в 1913 році за 
проектом Якова Гевірца в специфічному 
«мавритансько-готичному» дусі.

За радянських часів у ній діяли різні за-
клади: то Єврейський робітничий клуб імені ІІІ 
Інтернаціоналу, то дитячий кінотеатр, то до-

бровільне спортивне товариство «Спартак». 
Останнє – аж до 1990 року, коли синагогу по-
вернули юдеям. Переробка спортзалів під 
приміщення молитовні зайняла не один рік.

За харківську хоральну синагогу кілька 
років воювали юдеї-реформісти й хасиди. 
Перших очолював Едуард Ходос, доволі коло-
ритна постать, що прославилася спалюван-
ням американського прапора й написанням 
книжок, котрі таврували «єврейську мафію».
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Автор: Олег Коцарев
Фото автора

Х
арківська область – один із тих регіонів України, 
для подорожі в які не треба чекати особливої по
годи, кліматичні нюанси тут узагалі майже не 
важать. Тож чом би не відвідати її в зимово-

весняне міжсезоння? Дістатися до слобожанської сто
лиці можна практично без проблем чи не з будь-якої 
точки країни. Спробуймо побачити цей край трохи 
інакшим, ніж він зафіксований у стереотипах. 

Харківський модерн

Часто думають, що архітектурне обличчя Харкова – це радянські ко-
робки й кубики плюс заводи. Але прогуляйтеся вулицями старого центру 
міста: Сумською, Пушкінською та іншими – й побачите купу симпатичних 
дореволюційних будівель. Серед них вирізняється модерн (інші назви: се-
цесія, ар-нуво тощо), сповнений гнучких рослинних ліній, несподіваних 
пропорцій і трохи містичних прикрас. Тут він дещо інакший, ніж в інших 
українських містах. З одного боку, помітніше простежується вплив Північ-
ної та Західної Європи, із другого – є кілька цікавих пам’яток «етнографіч-
ного різновиду» цього напряму, зокрема справжня класика жанру україн-
ського архітектурного модерну – колишнє Художнє училище (тепер Акаде-
мія дизайну і мистецтв), зведене 1913 року Костянтином Жуковим. Інший 
архітектор – Олександр Гінзбург – побудував у місті аж понад 20 пам’яток. 
Серед них і чудовий прибутковий будинок на розі вулиці Пушкінської та 
площі Поезії. Там відновили старі дореволюційні та часів радянської украї-
нізації рекламні вивіски. Варто не пропустити й колишньої резиденції 
шведського консула Мюнха на розі Мироносицької та Каразіна.

ПРиНАД ХАРКіВщиНи

Держпром

І все ж без радянської спадщини в Харкові 
обійтися фізично неможливо. Чільний її зра-
зок – Держпром на площі Свободи (її вважа-
ють найбільшою в Європі), будинок державної 
промисловості, взірцевий приклад конструк-
тивізму 1920-х років. Тоді Харків був столицею 
радянської України, і треба було десь умістити 
трести, банки та інші заклади. Оголосили кон-
курс, у якому переміг проект «Непроханий 
гість» ленінградців Сєрґєя Сєрафімова, Саму-
іла Кравца та Марка Фєльґєра. Цікаво, що під 
час будівництва у котловані викопали кістки 
мамонта.

Не вподібнюватимемося до радянських 
пропагандистів і не порівнюватимемо Дер-
жпрому з Чикаго чи Нью-Йорком, але буди-
нок вийшов справді цікавий і своєрідний, од-
ночасно громіздкий і повітряний. Окрім трес-
тів і банків, у Держпромі розмістився й тодіш-
ній уряд – Раднарком. Зокрема, в одному з 
його кабінетів 7 липня 1933 року застрелився 
Микола Скрипник. А в часи Другої світової тут 
ховалися мавпи із закинутого зоопарку. До 
сьогодні в Держпромі працює частина автен-
тичних ліфтів, змонтованих у 1920-ті. У кож-
ному з них на стільчику сидить тітонька-
ліфтерка, а зверху висить пластмасовий те-
лефон, по якому вона весь час балакає.

ЯКі ВАРТО ПОБАчиТи НЕЗАЛЕЖНО ВіД ПОРи РОКУ
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Сковородинівка

Село в Золочів-
ському районі, яке 
раніше мало назву 
Пан-Іванівка. У ма-
єтку місцевого по-
міщика Андрія Ко-
валівського в 1790 
та 1794 роках пев-
ний час жив у гостях 
і творив Григорій 

Сковорода (припускають, що тут він писав діалог «Потоп зміїн» і латин-
ський вірш «Молитва до Бога за місто Харків», в якому назвав його 
«сьомим оком Бога»). Тут-таки філософ і помер. 1972 року в садибі 
створили його музей.

Нинішній Національний літературно-меморіальний музей Григорія 
Сковороди працює без вихідних. Експозиція не дуже велика, проте до-
статньо змістовна й цікава, особливо це стосується зал, присвячених бі-
ографії мислителя. Збереглося навіть трохи його особистих речей. 
Варто оглянути як самі поміщицькі пенати XVІІІ століття, так і парк зі 
ставками та дуже мальовничими пагорбами, Сковородинівський дуб і 
криницю. Тут-таки неподалік – могила Григорія Савича, власноруч ним 
вирита. На ній Сковорода звелів зробити легендарний напис: «Світ ло-
вив мене, та не спіймав».

Розстріляне відродження

Згадувані вже 1920-ті роки – один із головних внесків 
слобожанської столиці в українську культуру (хоч не варто 
забувати, приміром, і про харківський романтизм тощо). 
Саме в той період тут жили й творили багато митців з усієї 
країни. Театр «Березіль», напруження образотворчого пе-
ретину реалістичної школи а-ля Васильківський та аван-
гардних пошуків Петрицького, Єрмілова й компанії, літера-

турне Розстріляне від-
родження… Пам’ять 
про все це нині культи-
вовано радше в колі 
нечисленної інтеліген-
ції – на вулицях зви-
чайному гостеві міста 
вона не помітна аж на-
стільки. Утім, деякі на-
очні сліди збереглися.

Будинок «Слово» 
на вулиці Культури біля 
метро «Наукова». Тут 
жила не одна сотня 
письменників Розстрі-
ляного відродження – 
від Миколи Хвильо-
вого та Миколи Куліша 

до Михайля Семенка та Валер’яна Поліщука. Тут їх арешто-
вували, а Хвильовий сам пустив собі кулю в скроню. Буди-
нок з особливою аурою нагадує в плані літеру «С». Нині в 
ньому, здається, не лишилося жодного мешканця, 
пов’язаного з літературою. Зате є меморіальна дошка, на 
якій письменник Михайло Яловий позначений двічі: під 
власним ім’ям і під псевдонімом Юліан Шпол.

Або пам’ятник Тарасові Шевченку Матвія Манізера, 
встановлений у 1935 році. Надзвичайно динамічна скуль-
птурна композиція. Іронія долі полягає в тому, що для од-
нієї зі скульптур – Катерини – позувала «березільська» ак-
торка Наталя Ужвій із сином, дружина поета Михайля Се-
менка, котрий у своїх віршах регулярно деконструював іко-
нічний образ Шевченка. Кажуть, якщо за однією з фігур мо-
нумента зумієте побачити колесо трактора, здійсниться 
ваше потаємне бажання.

Більше про пов’язані з письменством подробиці Хар-
кова можна дізнатися в Літературному музеї. Але й поза лі-
тературою є куди піти – скажімо, в Художній музей із до-
сить багатою колекцією, до Міської галереї чи Єрмілов-
центру, де показують твори сучасних митців, у філармонію, 
на вистави Театру імені Тараса Шевченка (колишній «Бере-
зіль», що йому Андрій Жолдак безуспішно намагався по-
вернути старе ім’я), «Арабесок» чи «Театру 19», у більш-
менш артхаузний кінотеатр «Боммер»…

Успенський собор

Висотна домінанта 
центру міста. Сам собор – 
бароковий, його спору-
дили в 1771–1778 роках, ні-
бито орієнтуючись на 
церкву Св. Климента в Мо-
скві, хоча вийшло й не дуже 
схоже. Іконостас зробили 
за ескізами Растреллі, та 
він не зберігся. 89-метрову 
дзвіницю прибудували вже 
у 1821–1844-му і присвя-
тили перемозі Російської 
імперії над Наполеоном. 
Вона виконана в суто класицистичному стилі, врізноманітненому не зовісм 
характерною для цієї естетики вигнутою цибулястою банею.

Після революції собор не просто закрили, а влаштували в ньому ра-
діостанцію, поступово нищачи розписи та все інше. Навіть знесли скле-
піння. Після війни тут працювали швацький і фарбувальний цехи. У 
1970-х роках почалася реставрація, а 1984-го в Успенському встано-
вили орган. Органна зала філармонії діє тут досі, але найближчим ча-
сом її мають обладнати в іншому місці, й тоді собор повністю віддадуть 
під релігійні потреби.
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Шарівка

Гарна панська садиба в селі Шарівка Богодухівського району. Дістатися сюди 
можна автобусом від автовокзалу на харківському Центральному ринку, але загалом 
сполучення проблематичне, в ідеалі варто їхати автомобілем.

Село заснував козак Шарій, потім воно належало Петру Ольховському. Останній 
почав розбудовувати палац, але програв маєток у карти. Найбільшого розвитку Ша-
рівка набула за барона Леопольда Кеніга, власника спиртових і цукрових заводів. За 
радянських часів у маєтку організували туберкульозний санаторій.

Сьогодні шарівський палац і парк – у не дуже доброму стані, але все ще нага-
дують справжню перлину Сло-
божанщини. Це додаткова 
причина відвідати їх якнай-
швидше, поки тут усе не розва-
лилось або не стало жертвою 
реставраційного «покра-
щення». Романтичний неого-
тичний маєток із вежами, еко-
номія в «німецькому стилі», 
в’їзний будиночок а-ля серед-
ньовіччя, мисливський дім, 
ставки, лісисті пагорби, липові 
алеї… Є тут і легендарний ка-
мінь. Колись, кажуть, він ле-
жав у Криму й на ньому дру-
жина зрадила Леопольдові Ке-
нігу. Дізнавшись про адюльтер, чоловік не сказав їй ані слова, проте наказав при-
везти цю брилу до Шарівки й покласти на улюбленій стежці баронеси.

Наталівка

Зовсім поряд із Шарівкою, в селі Володимирівка, є ще один чудовий маєток із парком.
Цю садибу заснував наприкінці ХІХ століття магнат і також цукрозаводчик Павло Ха-

ритоненко. Наталівкою назвав її, бо мав доньку Наталю. Тутешній клімат вилікував ді-
вчину від туберкульозу, і на честь 
цього батько в 1911–1913 роках 
збудував у маєтку за проектом 
Алєксєя Щусєва Спасо-Преобра-
женську церкву. її архітектура до-
сить рідкісна для України – в ній 
поєднано модерн із давньорусь-
кою манерою храмового будів-
ництва. Пропорції, прикраси та 
форми церкви ефектні й незви-
чайні, а дзвіниця взагалі нагадує 
ракету. Церкву колись прикра-
шали давні ікони з колекції Хари-
тоненка.

Окрім церкви, у Наталівці 
збереглася гарна в’їзна брама, флігель та господарчі будівлі, стайні. Є і гарний, дещо 
занедбаний парк. 

ізюм

«Південна столиця» Харківщини, друге 
за населенням місто області. Засноване, як і 
практично всі решта на Слобожанщині, в се-
редині XVII століття. За даними деяких істо-
риків і відповідно до легенд цього краю, ко-
зацька фортеця з’явилася на горі 
Крем’янець, де раніше було татарське укрі-
плення, а також поселення під назвою Узун-
Кермен. Утім, точніше про цей період життя 
Ізюма важко щось дізнатися до пуття, осо-
бливо у місцевому дуже скромному краєз-
навчому музеї. Тепер на горі Крем’янець – 
цілий «гурток» кам’яних баб та великий мо-
нумент, присвячений боям Другої світової, а 
ще звідти відкриваються широчезні крає-
види долини Сіверського Дінця й початків 
Донецького кряжу.

В Ізюмі є також козацький Преображен-
ський собор ХVІІ століття. Стилем він вельми 
схожий на харківський Покровський, однак 
«легший» і компактніший. У ХІХ столітті 
його переробили під тодішні архітектурні 
смаки, але потім повернули до більш-менш 
первісного вигляду. Симпатична й класицис-
тична Хрестовоздвиженська церква.

Можна в Ізюмі порозглядати й місце-
вий старожитний приватний сектор, а ще, 
скажімо, дивакуватого вигляду пам’ятник 
політрукові Михайлову, який загинув у 
1923 році «от рук бандита», виконаний у 
стилістиці тих самих років – зайве свід-
чення, що й на Сході більшовицькі експе-
рименти над людиною не завжди просува-
лись аж так ідеально легко. 

поДорожі|НАвіГАТоР

№ 5 (273) 1 – 7.02.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|65

ф
о

т
о

 з
 с

а
й

т
у

 H
t

t
P

://
r

o
t

o
z

e
e

V
.N

e
t



66|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 5 (273) 1 – 7.02.2013

Олександр Михельсон Олександр Пагіря

НАш ТИЖДЕНЬ| 

СиНДРОМ  
ЛАВРіНА 

ЗАПОРОЖЦЯ

ПРАВО  
НА КРиТиКУ

ЯК 
ЗУСТРічАюТЬ 

КОМЕТи

Маргарита Ормоцадзе

Допоможіть врятувати колегу!

Кореспондент Тижня Олена чекан протя-
гом року мужньо бореться з тяжкою хво-
робою. Зараз їй вкрай необхідна опера-
ція за кордоном. Просимо всіх небайду-
жих допомогти чудовій людині й талано-
витому журналісту! 

Реквізити для перерахування коштів  
(безготівковий розрахунок):
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПриватБанк»
Номер рахунка: 29244825509100
МФО  305299
ЗКПО 14360570
Призначення платежу:  на лікування для  
Чекан Олени Василівни
ІПН: 1691702603
На номер картки  4405 8858 2756 9077
Одержувач: Родюк Богдан Станіславович (син)

Реквізити для перерахування коштів  
(готівковий розрахунок):
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПриватБанк»
На номер картки  4405 8858 2756 9077 

Реквізити для перерахування коштів  
(для переказів у євро)
Банк одержувача (bank of beneficiary): 

Privatbank, Dnepropetrovsk, Ukraine
Swift code   PBANUA2X
Банк-кореспондент (intermediary bank): JP 
Morgan AG, Frankfurt, Germany
Swift code    CHASDEFX
Рахунок одержувача в банку-кореспонденті 
Corresponent account: а/с № 623 16051 45
Beneficiary    Bohdan Rodyuk
Рахунок у банку одержувача (Account): 
26204601642752

Реквізити для перерахування коштів  
(для переказів у доларах):
Банк одержувача (bank of beneficiary): 
Privatbank, Dnepropetrovsk, Ukraine
Swift code   PBANUA2X
Банк-кореспондент (intermediary bank): JP 
Morgan, New York, USA
Swift code    CHASUS33
Рахунок одержувача в банку-кореспонденті 
Corresponent account: 0011000080
Beneficiary    Bohdan Rodyuk
Рахунок у банку одержувача (Account): 
26204601642934

Реквізити для перерахування коштів  
(для переказів у рублях):
Банк получателя: ПриватБанк, Днепропе-
тровск, Украина
Счет банка получателя в банке-
корреспонденте: 30111810355550000028
Банк-корреспондент: ОАО «Банк ВТБ», Санкт-
Петербург, Россия
Реквизиты банка-корреспондента: БИК 
044525187 ИНН 7702070139  ОКПО 00032520
Номер счета банка-корреспондента в ОПРУ 
ГТУ банка России: 30111810700000000187
Beneficiary    Bohdan Rodyuk
Рахунок у банку одержувача(Account): 
26204601643665

Колабораціонізм завжди 
буває в минулому часі. Родич, 
визнаний науковець, після 
по  літичного ток-шоу, явно 
маніпулятивного на користь 
влади, написав: «Ну, тепер ти 
не подаватимеш руки цьому 
ведучому й цим гостям ефі-
 ру?» А я не можу відповісти 
згодою. Всі вони цікаві люди, 
а ведучого так і просто шкода 
в такій ситуації, хоча, певно, я 
багато чого не знаю. Зрозу
міло одне: сьогодні мої добрі 
стосунки з цими людь  ми ба
чаться як максимум «гнуч
кістю». Але якщо якась із про
рокованих революцій стане-
ться, мене потрактують як ко
лабораціоніста. З усіма похід
ними. Хоча взагалі-то на ма
ніпулятивні ефіри ходив не 
для того, аби їх підтримувати. 
Проблема Лавріна Запорож-
 ця, описаного геніальним До
вженком, жи ве. 

На світанку своєї історії дру
кована преса в багатьох країнах 
висвітлювала виключ  но події за 
кордоном. Чимало видавців 
тижневиків (оптимальний фор
мат на той час) остерігалися ре
пресій із боку влади, що намага
лася тримати контроль над ме
діа, видаючи ліцензії лише тим 
ЗМІ, власники яких погоджува
лися не писати про внутрішньо
політичні події. Кардинальні 
зміни в цій сфері відбулися 
тільки наприкінці XVII століт-
 тя, коли англійські газетярі зму
сили уряд переглянути акт про 
дозвільні документи. Згодом ця 
тенденція набула поширення в 
північноамериканських коло
ніях і стала засадничою базою 
існування вільних медіа в усьо-
 му світі. Втім, і досі багато хто не 
розуміє справжнього призна
чення преси й розглядає її як 
дошку для платних оголо
шень. 

Ще не оговталися від мину
лорічної апокаліптичної феє
рії із закінченням славетного 
кола календаря майя? Не су
муйте. Рік 2013-й готує для 
широкого загалу та шануваль
ників таємниць нові «знаки». 
Астрономи чекають аж на дві 
так звані Великі комети. Ве
ликі, бо мають бути досяжні 
для споглядання неозброєним 
оком. На першу – вже в бе
резні. На другу – в листопаді. 
Побутове застосування цих 
фактів майже безмежне. Від 
можливості розгорнути істе
рику в соцмережах до стимулу 
зробити речі, котрі ніяк не вда
валися: помандрувати до Ла
тинської Америки, написати 
книжку, освідчитись у коханні 
тощо. Інформаційний простір 
та псевдонаукова спільнота ак
тивно розігріватимуть комет
ний бум. Бо ж ніщо не прода
ється так добре, як таємниця. 
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«Світ у 2013» – українська версія щорічного спецпроекту 

журналу The Economi	: аналіз, прогнози на майбутній рік від впливових 

експертів, політиків і ділових людей. Унікальність української верс� 

видання – не лише мова, а й акценти на національних проблемах 

і тенденціях, залучення провідних вітчизняних експертів.

Щонайменше 20% контенту видання буде присвячено Україні.  

«Український тиждень» уже третій рік поспіль спільно із The Economi	 

видає проект «Світ у …», другий рік поспіль наше видання дістає 

ексклюзивне право в Україні на друк цього спецпроекту.  Змістову частину 

спецпроекту «Світ у 2013» буде традиційно представлено статтями 

та колонками найвідоміших політиків, посадовців, бізнесменів, 

аналітиків, громадських діячів та журналістів.

Це забезпечує авторитетність і точність заявлених прогнозів і трендів, 

сценар�в розвитку ключових подій ділового світу в 2013 році.

РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДПЛАТА!

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

РЕДАКЦІЙНА:
у будь-якому банку за наведеними 
нижче реквізитами. 
Повідомте адресу доставки за номером 
(067) 407-10-96 (з 9:00 до 18:00, оператор 
скине Ваш виклик і перетелефонує)

У ВІДДІЛЕННЯХ УКРПОШТИ: 
«Український тиждень» 
за індексом 99319

ЗА СИСТЕМОЮ PORTMONE: 
www.portmone.com.ua

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

«Світ у 2013» – 40 грн

Телефон редакц�: (044) 351-13-00

Передплатний індекс «Український тиждень» 99319

*

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

Український випуск
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Африка піднімається Нассім Талеб Чотири правила фінансів 
Маріо Монті Італія і Європа 
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За ексклюзивною ліцензією

ОБЕРІТЬ ЗРУЧНИЙ ДЛЯ ВАС СПОСІБ ПЕРЕДПЛАТИ:
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