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З
амість створення єдиної пар
тії на основі політичних сил, 
що влилися під час останніх 
парламентських виборів до 

об’єднаної опозиції, дедалі поміт
ніші останнім часом стають про
яви конфронтації між учорашніми 
ситуативними союзниками. Війна 
на взаємознищення, від чого Тиж
день застерігав опозиціонерів іще 
напередодні електоральних пере
гонів, іще не почалась, але переду
мови для цього вже створені.

Єдиний виборчий список  
ВО «Батьківщина» був задуманий 
як спроба протиставлення усієї 
опозиції «владі». А відтак став 
класичним передвиборним кон
гломератом. Одначе такий сенс у 
його дальшому існуванні зник 
фактично відразу після того, як со
ціологічні дослідження показали, 
що об’єднана опозиція не стано
вить єдиної альтернативи режи
мові, а надто коли за результатами 
виборів список «Батьківщини» 

  7 лютого 1483    8 лютого 1828    9 лютого 1648  

  31 січня – 6 лютого  
У Києві вбито 
директора 
готельного 
комплексу 
«Феофанія» 
Юрія Фаніна

Роз’єднані об’єднані

Автор: 
Олександр 

Крамар

У Казахстані 
заарештовано 
двох працівників 
Укрспецекспорту. Їм 
інкримінують спробу дати 
хабара в розмірі $200 тис. 

У Вірменії скоєно  
замах на кандидата 
 у президенти Паруйра 
Айрікяна. Політик дістав 
легке вогнепальне 
поранення 

Богдана Хмельницького 
обрано гетьманом 
Запорозької Січі

У Римі вийшла перша 
друкована книжка українського 
автора – «Прогностична оцінка 
поточного 1483 року» Юрія 
Дрогобича

Народився Жуль Ґабріель 
Верн, французький 
письменник, один із 
засновників жанру наукової 
фантастики

дістав лише половину голосів, 
відданих за опозиційні партії. 
Відтоді відцентрові тенденції в 
таборі об’єднаних лише поси
лювалися, виливаючись у більш 
чи менш публічне невдоволення 
діями керівництва (і насамперед 
Арсенія Яценюка) з боку частини 
старих бютівців, голови «Грома
дянської позиції» Анатолія Гри
ценка та ін.

Але минулого тижня супер
ечності бурхливо вихлюпнулися 
назовні, ставши топ-темою в ін
формаційному просторі. По-пер-
 ше, Анатолій Гриценко дав інтер-
 в’ю газеті «2000», в якому різко 
розкритикував Арсенія Яценюка 
й Олександра Турчинова за авто
ритаризм та ігнорування позиції 
інших депутатів, серед яких 
мав на увазі насамперед себе 
особисто (див. стор. 12). По-
дру   ге, публічності набув кон
флікт Олександра Бригинця, на
разі безпартійного, якого вважа

ють представником групи депу
татів у фракції «Батьківщина», 
близьких до Петра Порошенка, та 
В’ячеслава Кириленка, що нама
гався до влиття в об’єднану опо
зицію розкручувати власний по
літичний проект «За Україну!». 
Бригинець розкритикував віднов
лення Кириленком (разом з іще 
трьома депутатами від «Батьків
щини») членства у «За Україну!» 
й пригрозив вимогою відправити 
його у відставку з посади заступ
ника керівника фракції. 

Крім того, В’ячеслав Кирилен-
 ко заявив, що цей конфлікт 
пов’язаний із вибором єдиної 
кандидатури на посаду мера сто
лиці від опозиції: мовляв, Бриги
нець належить до групи, яка під
тримує кандидатуру Петра Поро
шенка, а сам Кириленко – до тих, 
хто за висунення Віталія Кличка. 
Нарешті «Європейська партія» 
Миколи Катеринчука, іншого де
путата, який обирався за мажори

Тиждень  
в історії
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У Києві розпочалася 
конференція з питань 
культури української 
мови, що вимагала для 
неї державного статусу 
в УРСР

У Києві став до 
ладу перший 
український 
ядерний 
реактор

  10 лютого 1773    11 лютого 1963    12 лютого 1960  
Народився Василь 
Каразін, український 
просвітник, метеоролог, 
ініціатор створення 
Харківського університету

  13 лютого 1975  
Поділ Кіпру 
на грецьку й 
турецьку частини
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Теракт у Посольстві США 
в Анкарі. Один загиблий. 
Відповідальність за вибух 
взяло на себе ліворадикальне 
угруповання «Революційний 
фронт звільнення народу»

Вищий адмінсуд 
остаточно визнав 
воїнів ОУН – УПА 
борцями за 
незалежність 
України

Опозиція заблокувала 
роботу парламенту, 
вимагаючи від ПР і 
союзників дотримуватися 
персонального 
голосування  

Суд переніс 
апеляцію у справі 
Павличенків на 
березень. Акції на їх 
підтримку ширяться 
Україною

Тут варто нагадати, що іще на 
початку роботи нового парла
менту постало питання про ство
рення однієї чи кількох фракцій із 
депутатів, обраних за списком 
«Батьківщини». Тоді Яценюкові й 
Турчинову вдалося зберегти її 
формальну єдність, але розбіж
ності всередині фракції лише по
глиблювалися, зокрема й унаслі
док розподілу місць у парламент
ських комітетах. Сьогодні ряд 
гравців, які ввійшли до «об’єдна-
ного» списку з єдиною метою – 
подолати прохідний бар’єр, – 
прагнуть відновлення свого ста
тусу самостійних гравців. 

Водночас Арсеній Петрович 
може почуватися в певному сенсі 
заручником ситуації. Вливаючись 
до лав «Батьківщини», він, воче
видь, розраховував, що перетво
рить її на свою власну політичну 
силу. Це значною мірою пояснює 
його піар-активізацію останнім 
часом в образі «батька Батьків
щини». Адже його мусить непоко
їти можливість, що союзники по 
об’єд   наній опозиції поставлять на 
іншого кандидата в президентське 
крісло на виборах 2015 року. Усві
домлення втрати перспективи 
стати єдиним кандидатом від опо
зиції може підштовхнути Яце
нюка до пошуку альтернативних 
сценаріїв, зокрема створення но
вої політичної сили замість бо
ротьби (із сумнівним результа
том) за контроль над різношер
стим та переповненим амбіцій
ними персоналіями конгломера
том об’єднаної опозиції. Схоже 
діяв свого часу Віктор Балога, 
який відмовився від боротьби за 
встановлення контролю над «На
шою Україною» на користь ство
рення власного проекту «Єдиний 
центр». Утім, на відміну від нього, 
Яценюк має ще й відносно висо
кий особистий рейтинг.

тарним округом від «Батьків
щини», висунула свого лідера на 
посаду міського голови столиці. 
Очевидно, що київські місцеві ви
бори, відбувшись цього року, таки 
виявилися б неабияким яблуком 
розбрату для опозиційних сил. 

За інформацією джерел Тиж
ня, лише в «Батьківщині» мер
ські амбіції має ціла низка депута
тів. Не позбавлений їх і Петро По
рошенко, який останнім часом 
почав активно контактувати з 
опозиційними силами. Це зна
йшло вияв у висуненні його сина 
Олексія до Вінницької обласної 
ради від ВО «Батьківщина» та об
говоренні можливості балоту
вання його самого як єдиного 
кандидата в мери Києва від опо
зиції. Так само, за інформацією 
Тижня активно йде торг май
бутніми кріслами в Київраді. 

Проте винесення в публічну 
площину суперечностей у фракції 
«Батьківщина» саме зараз можна 
пов’язувати не тільки й не стільки 
з наближенням місцевих виборів 
у Києві, як із реакцією декотрих 
претензійних гравців на активне 
педалювання Арсенієм Яценю
ком ідеї створення єдиної партії. 
До речі, Гриценко в інтерв’ю тиж
невику «2000» наголосив, що 
ніхто з політсил-учасниць фракції 
«Батьківщина» з різних причин 
зараз не готовий влитися в єдину 
партію. Один із заступників ке
рівника фракції Сергій Соболєв 
заявив у інтерв’ю, що обгово
рення кандидатури Яценюка як 
єдиного кандидата від об’єднаної 
опозиції на майбутніх президент
ських виборах не на часі, чинним 
залишається рішення, що таким 
висуванцем є Юлія Тимошенко, і 
взагалі тільки вона має право 
вести переговори про узгодження 
єдиного кандидата з іншими опо
зиційними силами. 

Очевидним є і той факт, що 
влада роздмухує в інформацій
ному просторі протиріччя в лавах 
опозиції, бо дуже зацікавлена в 
цьому саме зараз. Активну роль в 
інформаційному підігріванні кон
флікту беруть видання «Сегод ня», 
«2000». Наприклад, останнє взя-
 ло скандальне інтерв’ю в Гри
ценка, а перше поширило інфор
мацію про його виключення із 
фракції «Батьківщина». Близькі 
до влади політологи й надалі пе
далюють тезу про те, що Юлія 
Тимошенко «не може підтриму
вати Яценюка як єдиного канди
дата від опозиції, а якщо й робить 
це, то лише тому, що помиля
ється». У даному випадку може 

йтися про ширший тренд, що не 
обмежується внутрішньою ситуа
цією в «Батьківщині». Скажімо, 
народний депутат від УДАРу 
Павло Різаненко повідомив про 
відновлення роботи його фаль
шивого блога на сайті Кореспон
дент.net, де було публіковано ма
теріали, покликані спровокувати 
конфлікт із «Батьківщиною». Так 
само важко не помітити, що акту
алізація у ЗМІ (поза сумнівом, на
явних, однак уже досить давніх) 
суперечностей збіглася з досить 
скоординованими діями опозиції 
щодо проведення позачергової 
сесії парламенту та боротьби 
проти кнопкодавства, зокрема 
блокуванням роботи Верховної 
Ради. 

Продовження 
теми 

на стор. 12

ВЛАДА РОЗДмУХУє  
В іНФОРмАЦійНОмУ  
ПРОСТОРі ПРОТиРіччя  
В ЛАВАХ ОПОЗиЦії,  
БО ДУЖе ЗАЦіКАВЛеНА  
В ЦьОмУ САме ЗАРАЗ
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БОРиС КОЛеСНіКОВ
лякає 
«Через рік уся країна 
їздитиме потягами 
Hyundai», – заявив 
екс-міністр інфра-
структури. 

 еДУАРД СТАВиЦьКий
засекречує угоду із Shell
Міністр енергетики відмовився 
назвати власників «СПК-
ГеоСервіс», яка є україн-
ським партнером Shell 
у договорі про видо-
буток сланцевого газу, 
обмежившись лише 
заявою, що вона «на-
лежить геологам».

ШТеФАН ФЮЛе
застерігає 
«Членство в Митному со-
юзі віднімає у держави-
члена її суверенітет», 
– зазначив євро пей-
ський комісар із пи-
тань розширення та 
європейської по-
літики сусідства.

19 млрд грн
неефективно використало 
Національне агентство з пи-
тань підготовки та проведен-
ня євро-2012. Дані Рахунко-
вої палати

Понад 800 тис. 
грн
вимушена відшкодувати Ук-
рзалізниця пасажирам за за-
пізнення потягів Hyundai

956,7 млн грн
такими є борги держави пе-
ред шахтарями. Дані Проф-
спілки працівників вугільної 
промисловості 

0,2%
інфляції за підсумками січня 
цього року зафіксував Держ-
стат

ФейС-КОНТРОЛь мАйЖе СеРйОЗНО

миКОЛА АЗАРОВ 
покращує життя
Під час чергового «вихо-
ду в народ», цього разу в су-
пермаркет, прем’єр 
розпорядився зне-
сти секс-шоп і закли-
кав вирощувати ман-
дарини в Каховці, щоб 
коштували, як ка-
пуста. 

ДАЛя ҐРіБАУСКАйТе 
попереджає януковича  
Президент Литви під час 
зустрічі з ним прямо за-
явила, що ув’язнення лі-
дерів опозиції може 
перешкодити підпи-
санню Угоди про асо-
ціацію між Україною 
та ЄС.

ДОСЛіДЖеННя

Протести під забороною
Організовувати протести в Україні дедалі складніше. Як засвідчив моніторинг Центру 
політико-правових реформ, торік суди заборонили 316 акцій, тоді як 2011-го – 203. 
Успішно оскаржити заборону мирного зібрання ще складніше: торік ініціаторам 
таких заходів це вдалося лише одного разу. Експерти зазначають, що 2012 рік дав 
додаткові приводи для обмеження свободи. Зокрема, під час Євро-2012 не дозволя-
лося проведення акцій, під час яких активісти хотіли привернути увагу іноземців 
до важливих проблем в Україні, а в ході парламентської кампанії 
у багатьох регіонах заборонялися заходи окремих політичних 
сил. Показово, що більшість таких табу стосувалися зібрань 
у Харкові, де відбуває ув’язнення Юлія Тимошенко.

За даними Центру політико-правових реформ

Заборонено 
акцій

Успішно оскаржено 
заборон у суді

Регіони, де найчастіше 
забороняють акц� 
протесту

Харківська 
обл.
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ЗОмБі-ТРеШ імеНі і. В. СТАЛіНА
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мАйЖе СеРйОЗНО

За 6 млн грн
Криворізька міськрада передпла-
тила 70 тис. примірників місцевої 
газети, наклад якої дотепер стано-
вив 33 тис.

600 
випадків корупції виявив Світовий 
банк під час реалізації його про-
грам у світі за останні чотири з по-
ловиною роки

КОРОТКО ПРО КРиТиКУ іЗ ЗАХОДУ 

На думку колишніх послів США в Києві, 
Україна може швидко змінити ситуацію і стати 
знову цікавою Заходу, для чого їй варто лише про
демонструвати позитивні зрушення в питаннях 
захисту прав людини та демократії. Політика Бі
лого дому щодо Києва після приходу Джона Керрі 
на посаду державного секретаря, переконані ди
пломати, не буде кардинально іншою. Втім, як 
зазначив Стівен Пайфер, українське керівни
цтво робить ще більшу помилку, переоцінюючи 
своє значення для Заходу. Київ вважає, що Спо
лучені Штати буцімто за будь-яку ціну прагнуть 
запобігти поверненню України в зону геополі
тичного впливу РФ. Але «президент Барак 
Обама не мислить категоріями холодної війни», 
– зазначив посол. «Задля покращення відносин 
із Заходом Україна має передусім посилювати свої 
демократичні рейтинги, адже уряд США не за
плющуватиме очей на порушення прав людини і 
згортання демократії в країні лише заради того, 
щоб запобігти її тяжінню в бік Росії».

Український офіс Transparency International 
завершив дослідження відкритості сайтів органів 
влади під час проведення ними державних заку
півель. За словами президента Transparency 
International Україна Олексія Хмари, результати 
виявилися гіршими від найпесимістичніших про
гнозів експертів: «Жоден із порталів не дотягнув на
віть до мінімально необхідного рівня відкри
тості. Ми сподівалися побачити оцінки вище 
ніж 50 балів зі 110 можливих. А виявилося, що 
лідер рейтингу набрав тільки 22». Як засвідчило 
дослідження, ні сфера роботи держоргану, ні 
обсяги бюджету, яким він розпоряджається, не 
визначають рівня його відкритості. За даними 
Transparency International, провальним для ор
ганів влади став етап реалізації проектів – ін
формація про нього зовсім не публікується. Ця 
проблема пов’язана з недосконалістю закону 
про державні закупівлі, який не вимагає достат
ньої відкритості держструктур.

Міжнародна правозахисна організація Human 
Rights Watch у своєму звіті за підсумками мину
лого року оцінює ситуацію в понад 90 країнах світу 
і попереджає про загрози демократії у багатьох із 
них. Правозахисне становище в Україні, за даними 
зазначеного моніторингу, протягом 2012-го зали
шалося невтішним. Перше, на що звертає увагу 
Human Rights Watch, – це насильство включно з по
биттям і погрозами опозиційним кандидатам у де
путати та їхнім соратникам напередодні жовтне
вих виборів до Верховної Ради. 

Україна опустилася в рейтингу свободи преси 
за 2012 рік, який опублікувала міжнародна пра
возахисна організація «Репортери без кордо-
нів», на 10 позицій, посівши в ньому 126-те 
місце. Автори доповіді звертають увагу на час
тіші випадки насильства проти журналістів, 
які українська влада нерідко не розслідує. У 
звіті зазначено, що рівень свободи ЗМІ в Укра
їні впав до найнижчого з часів Помаранчевої 
революції.

Деякі кіножанри трапляються в реальному житті майже в чи
стому вигляді. Повернення кривавих монстрів крізь час і 
простір може трапитися, якщо це наші дні, а цей простір – 
пострадянський. За всіма законами зомбі-горору (точніше 

його найпримітивнішого варіанту – зомбі-трешу) зловісні потвори 
повстають то тут, то там, нагадуючи про себе в різний спосіб. Напере
додні річниці Сталінградської битви постало питання про тимчасове 
(до свят) перейменування російського Волгограда назад на Сталін
град. Відповідне рішення влади міста не забарилося. Але зомбі-треш 
цим не обмежився: активізувалося кампанія за повернення місту ста
лінської назви назавжди. І це не ініціативи якихось там рядових мар
гінальних сталіністів: серед лобістів нового Сталінграда – і голова 
Ради Федерації Валєнтіна Матвієнко, і «свящєнноначаліє» РПЦ.

Волгоград-Сталінград випустив джина з пляшки: і ось уже 
«отєц народов» з’явивсь у Харкові: прикрашений його портретом 
трамвай катався вулицями міста (знову – таки на вшанування тієї 
самої битви). Вилізли на-гора поціновувачі й інших сталінських 
«звитяг»: з «пєснямі і пляскамі» пройшло cвяткування 75-ї річниці 
Усольлагу. Один із ветеранів відомства у своїй урочистій промові 
підкреслив актуальність і значущість «досягнень» ГУЛАГу: «В ка
кое лихолетье был образован Усольский ИТЛ, через сколько тяжких 
испытаний прошел! Какое мужество за это время проявили его ру
ководители, аттестованый и вольнонаемный состав».

За «воскреслим» Сталіним заворушився й «вічно живий» Лєнін. 
Причому не в московському мавзолеї, а на центральній площі Доне
цька. Тамтешній Ілліч, точніше його кам’яна статуя, завів акаунт на 
Twitter і пише поки що різний аполітичний спам, але згодом може 
висунути якусь свіжу ініціативу: наприклад перейменування Доне
цька назад на Сталіно.

Випадає із цієї загальної картини зомбі-трешу хіба що Вадим 
Колесніченко, який додає в усю цю історію з поверненням із пекла 
червоних вождів нотки комедії абсурду. Палкий шанувальник 
усього російського й радянського поквапився внести законопроект 
до ВР про вшанування Сталінградської битви 1 лютого (сам ювілей 
припав на 2 число місяця). Оскільки в цей час Рада не засідала, іні
ціативу Колесніченка можна розглядати хіба як намір ушанування 
річниці за «старим стилем», якого в СРСР, щоправда, не дотриму
вались.  
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лося проведення акцій, під час яких активісти хотіли привернути увагу іноземців 
до важливих проблем в Україні, а в ході парламентської кампанії 
у багатьох регіонах заборонялися заходи окремих політичних 
сил. Показово, що більшість таких табу стосувалися зібрань 
у Харкові, де відбуває ув’язнення Юлія Тимошенко.
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ДО ПРеЗиДеНТСьКиХ 
ВиБОРіВ 2015 РОКУ 
БАЖАННя «Сім’ї»  
ОТРимАТи ПОТУЖНий 
ПРОПАГАНДиСТСьКий  
РУПОР Не «В ОРеНДУ»,  
А ПіД СВій НеПОДіЛьНий 
КОНТРОЛь ЛиШе ЗміЦНіє

інтермедія

«Х
орошковський про -
дав «Інтер» Фір  та -
шеві за $2,5 млрд», 
– такі заголовки 

промайнули в низці видань. 
Але насправді куце повідом -
лення про угоду, видане прес-
службою телеканалу, говорить 
не зовсім про те. Як сказано в 
офіційному прес-ре  лізі, такою 
є «оціночна варті сть» 100% ак
цій Inter Media Group, вихо
дячи з якої і укладали обо
рудку. Однак це не те саме, що 
фактична ціна купівлі.

До 1 лютого Валерій Хо
рошковський не володів усією 
Inter Media Group. Навпаки, 
було чимало чуток про участь 
у цій компанії інших осіб, і на
самперед того ж таки Дмитра 
Фірташа, до неформальної гру-
 пи впливу якого приписували 
колишнього першого віце-
прем’єра. Раніше офіційно під
тверджували тільки те, що 
Фірташ мав опціон на 50% 
медіа-групи (тобто можливість 
першочергового викупу акцій 
Inter Media Group за зафіксова

ною на момент укладення 
угоди ціною). Ще в січні 2009 
року Хорошковський заявляв, 
що опціон виник, коли «Інтер» 
придбав у Фірташа канали К1, 
К2 і «Мегаспорт». Водночас, за 
словами Хорошковського, від
повідне право мало «досить 
складні умови» реалізації.

Одначе після тієї угоди ви
давалося, що не «Інтер» купив 

Фірташеві телересурси, а, на
впаки, Фірташ здобув контр
оль над «Інтером». Зокрема, 
інформаційне мовлення на 
цьому каналі тоді розбудову

вала Ганна Безлюдна – його 
довірена особа, котра зараз є 
його заступницею у Федерації 
роботодавців. Уже в грудні 
2010 року Хорошковський за
являв, що може продати «Ін
тер» і веде про це переговори з 
тим-таки Фірташем. Утім, на 
сьогодні, як повідомило Тижневі 
джерело, обізнане з історією 
«внутрішньої кухні» телека
налу, термін дії опціону добіг 
кінця. Офіційного підтвер
дження цьому знайти не вда
лось.

Явне завищення оцінки 
Inter Media Group чимало екс
пертів схильні пояснювати фі
нансовими оборудками, що не 
мають прямого відношення до 
самої угоди. Наприклад, за
лежно від конкретних параме
трів договору, це може бути ви
гідно покупцеві для мініміза
ції податків. Натякають і на 
відмивання грошей. На жаль, 
установити істину тут немож
ливо не лише через комер
ційну таємницю, а ще й тому, 
що формально всі домовле
ності відбуваються між оф
шорними фірмами.

Хорошковський не змарну
вав нагоди надати ситуації 
політичного забарвлення. «За 
умов, що склалися, я не маю 
можливості забезпечувати роз
виток Групи, і саме ці обста
вини стали моєю головною мо
тивацією щодо продажу», – ци
тує його прес-служба «Інтера». 
Які «умови» могли скластися 
в учорашнього першого віце-
прем’єра, котрий «гримнув две
рима» урядового кабінету і по
чав удавати із себе опозиціо
нера лише коли зрозумів, що 
ним усе одно пожертвують за
ради просування Сергія Арбу
зова? Хорошковський заявляв, 
що не хоче працювати під ке
рівництвом Миколи Азарова, 
лише після перезатвердження 
останнього парламентом 13 груд-
 ня. Опісля «Інтер» почав періо
дично критикувати уряд. Про-
 те ні Хорошковський, ні «Ін
тер» ніколи не піддавали кри
тиці Віктора Януковича. А сьо
годні «змусити» когось до про
дажу такого активу, як «Інтер» 
(цінність якого лежить аж ніяк 
не в бізнесовій площині, а у 
пропагандистській; див. «Ґава-
ріт Масква!»), може лише він 
– аж ніяк не прем’єр. Тож не 
дивно, що серед спостерігачів 

Автор: 
Олександр 
михельсон
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Грішний, каюся. На якусь мить мені здалося, що на вітчизняному телебаченні запахло де-
мократією. Мовляв, пани чубляться, а журналісти під той галас мають шанс розширити 
майданчик свободи. Компромісна філософія, успадкована з радянських часів: «Ви вико-
ристовуєте нас, а ми спробуємо використати вас». Інколи таке вдається. Ненадовго. А 
взагалі-то ілюзія.
Чутки про те, що канал «Інтер» готується змінити редакційну політику, поширювалися ще 
з осені разом із прогнозами щодо переходу його власника в умовну опозицію. Ребрендинг 
першої кнопки почався після розпіареного призначення громадської ради за участю лю-
дей із репутацією, відразу ж стала дещо іншою тональність новин, згодом відбулася зміна 
модератора на підсумковому політичному ток-шоу – ніби прогрес?
Не встигла медіа-спільнота вкупі з громадськістю перетравити новації, як пролунав грім із 
ясного неба: Валерій Хорошковський продає «Інтер» Дмитрові Фірташу. Переконливих 
пояснень, що, власне, діється, прозвучало не так багато. Експерти переважно обсмокту-
вали астрономічну суму оборудки: авжеж, $2,5 млрд! Стоп-стоп, а чи те ми обговорюємо?
Цифра така гіпнотична, що глушить решту природних запитань. Гаразд, почнімо з цифри. 
Продано не весь канал, а лише контрольний пакет – 61%. Тобто весь «Інтер» має кошту-
вати мільярдів чотири? Таких цін в Україні немає й не може бути. Хоча, звісно, в Inter 
Media Group є й додаткові активи: НТН, К1, «Піксель», MTV та інші зі сукупною часткою гля-
дачів приблизно 10% (плюс-мінус залежно від панелі вимірювання), проте вся ця арифме-
тика мала би сенс тільки за умови, якби українське телебачення було бізнесом. А воно та-
ким не є й не обіцяє бути найближчим часом. 
Ідемо далі: зв’язок персоналій Фірташ – Хорошковський узагалі й стосовно «головного ка-
налу країни» зокрема є загальновизнаним. Про те, що Дмитро Васильович мало не з 2007 
року має опціон на придбання 50% Inter Media Group Ltd., було оголошено не раз і привсе-
людно. Коломойський 2010 року купив зіставний за аудиторією та покриттям «1+1» (разом 
із доважком) аж за $300 млн, тож навіщо платити більше? Утім, хто ці фантастичні мі-
льярди перевірятиме? Одна група іноземних компаній придбала іншу групу іноземних 
компаній. Хочете – з’ясовуйте у Відні, Нікосії, Род-Тауні.
Тоді навіщо демонстрація? Загальновідомо, що «Інтер» – дотаційний канал (як і всі в 
Україні): заробляє мільйонів 100 на рік, витрачає 170. Отже, якщо це не бізнес, то що? 
Tertium non datur: або бізнес, або пропаганда (у дужках зазначу, що не вважаю це слово 
лайкою, просто треба усвідомлювати, за якими критеріями оцінюєш феномен). Отже, 
якісний пропагандистський ресурс із керованою, передбачуваною цільовою аудиторією, 
привабливою не так комерційно, як агітаційно. Тоді зрозуміла поява цифр, які люблять 
тишу, в перших рядках прес-релізів. Вочевидь, це меседж. Кому? Може, тому, хто має оці-
нити масштаб жертв нового власника заради спокою «Сім’ї», а також зростання його 
ваги?
Цінність «Інтера» не в механічних пунктах рейтингу, а в його символічному значенні. 
Перша кнопка – вона і в Африці перша. Є фантомна м’язова пам’ять, хоча навряд чи 
хтось, включно з маркетологами, сьогодні згадує, що давним-давно на цих частотах мо-
вив 1-й канал ЦТ СРСР, а потім – «Первый канал Останкино». Це територія вікопомної про-
грами «Время» – телевізійної версії газети «Правда», а потім сміливих, за межами дозво-
леного, програм «Взгляд», «Пресс-клуб», «До и после полуночи»... Все одно, «Ґаваріт Ма-
сква!» Додати до цього демонстративну російську мову нинішніх брендостворюючих про-
грам… Це як смак старої «лікарської» ковбаси, напою «Буратіно», запах бабусиних парфу-
мів. У такому контексті офіційний слоган «Головний канал країни» потребує уточнення: 
«якої країни?».
Не слід удавати, що хтось володіє подробицями колізії в більшому обсязі, ніж це плану-
вали безпосередні ї ї учасники. Проте канва зрозуміла й без того. Харизматичний метро-
сексуал вирішив, що більше не буде на підхваті в недорікуватих провінціалів із поганим 
смаком, і дав зрозуміти, що готовий грати свою гру з далекою перспективою (хоча б на 
три роки наперед). Йому дуже швидко показали його місце. Можливо, дозволили збе-
регти обличчя на знак подяки за його роль у попередній зачистці українського медіа-
простору. Все це нагадує мені старий-старезний радянський анекдот. Бригадир лісору-
бів Пєтров пише на радіо заявку, просить передати Концерт Хіндеміта для альта з орке-
стром. З радіо йому відповідають: «Товаришу Пєтров, не вийо…ся, слухайте вальс 
«Амурскіє волни».

одразу виникла версія, мовляв, 
насправді «Інтер» продано на 
користь «Сім’ї». Тим паче торік 
уже ходили чутки про зацікав
леність телеканалом із боку 
Олександра Януковича.

Чутки підігріваються див
ними змінами в інформацій
ному та публіцистичному мов
ленні телересурсу. Ще в грудні 
закрилось ток-шоу «Велика 
політика» російського телеве
дучого Євґєнія Кісєльова, ко
тре в медіа-оглядах називали 
серед маніпулятивних на ко
ристь Банкової. Замість нього 
від січня почало виходити 
інше – «Справедливість», ве
дуча котрого Анна Безулик пе
рейшла із «5 каналу». Але те
пер джерела в один голос твер
дять, що її «підуть», натомість 
повернення Кісєльова – справа 
вирішена (хоча в якій ролі, 
поки незрозуміло). Очікують і 
зміни керівників інформацій
ного мовлення.

Водночас роль «Сім’ї» в 
«медіа-оборудці десятиліття» 
хоч і очевидна, але не настіль-
 ки, аби стверджувати, що саме 
вона тепер повністю контро
люватиме найбільший пропа
гандистський ресурс. Хорош
ковський, як уже сказано, не 
змарнував нагоди виставити 
себе мало не опозиціонером, 
натякаючи на тиск стосовно 
продажу «Інтера». Але добре 
відомо, що «Сім’я» не перепла
чує вдвічі-втричі за активи, які 
їй упали в око, в цьому ви
падку застосовують прямо 
протилежну схему. Та й узагалі 
ніхто не стане давати зайве 
людині, затиснутій у кут. Тож 
про передачу в руки «Сім’ї» 
«головного телеканалу кра
їни», як він сам себе позиціо
нує з подачі згаданої вище Без
людної, говорити зарано. Вод
ночас офіційний перехід най
більшого телевізійного хол
дингу під контроль Фірташа, 
людей якого віднедавна ви
штовхують із політикуму, ро
бить останнього знову потріб
ним владі. Відтак у нього знову 
з’являються можливості для 
торгу із «Сім’єю».

Та, вочевидь, до президент
ських виборів 2015 року бажан-
 ня «Сім’ї» отримати потуж -
ний пропагандистський рупор 
не «в оренду», а під свій непо
дільний контроль лише зміц
ніє. 

Автор: 
Юрій макаров
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Буржуазія родом із совка
Н

аціонально-визвольний, антиколоніальний 
рух у багатьох (мало не в усіх) країнах світу 
відбувався під проводом національної буржу
азії. Вона була зорієнтована переважно на 

внутрішній ринок, виробництво, а не на продаж 
природних ресурсів. Тому була зацікавлена в підви
щенні платоспроможного попиту своїх співвітчиз
ників як споживачів.
Антиподом її була і є компрадорська буржуазія, 
тісно пов’язана з ринком метрополії на правах мо
лодшого партнера, що має вивозити туди сировину 
та продукцію низького рівня обробки. Статки комп
радорів залежать від колоніальної та постколоніаль
ної метрополії. Не випадково більша частина ни
нішньої так званої еліти України склалася навколо 
експортно-імпортних операцій із російським газом і 
нафтою. 
Українські олігархи функціонують як підсистема ро
сійської соціально-економічної системи. А відтак за
своюють решту елементів «російського світу»: уяв
лення про політичну норму, про відносини між вла
дою та суспільством, про припустиме і неприпус
тиме в бізнесі та політиці тощо. Тому, навіть коли 
вони мають палаци в Лондоні й Женеві, столицею 
світу для них усе одно залишається Москва, що по
стає в їхній уяві законодавцем моди (на все) і камер
тоном смаків. Через те все українське для них – «не
формат», бо чуже й незрозуміле. Олігархи України, 
колишні пересічні радянські люди, виховані кому
ністичною імперією, досі не можуть стати незалеж
ними від радянських символів, артефактів совко
вого телебачення, радянської псевдоісторичної по
пси. Вони дотепер є носі
ями комплексу провінці
ала. Звідси походять мрії 
Ріната Ахметова про 
спільний із Росією фут
больний чемпіонат, щоб 
на рівних спілкуватися з 
московськими тренерами 
і власниками клубів, на
віть змагатися з ними, 
про що бідний хлопчик із 
брудного донецького передмістя не міг навіть 
думати за часів «союзу непорушного».
З цього самого ряду і меценатство в московських те
атрах багатющого зятя Леоніда Кучми. Їм хочеться 
визнання не в Нью-Йорку чи Парижі, бо то для них 
абстракція, а саме в Москві, адже в душі вони неви
ліковні совки (незважаючи на всі їхні діаманти), а 
для таких «…вся советская земля начинается с 
Кремля». Це реалізація задавнених, ще підліткових 
комплексів і бажань «хлопця з нашого двору», який 
зробив кар’єру в самій Білокам’яній…
Українське для них є другорядним і неповноцінним 
(як було і в СРСР). Україна є для них об’єктом ви
зиску, такою собі внутрішньою колонією, з якою 
вони не пов’язані нічим, окрім заробітчанства й по
літичного інтриганства, що має забезпечувати еко
номічний успіх. Якщо олігархів ізолювати від най
вищої влади (а це доступ до бюджету, ресурсів, пільг 
і привілеїв), то вони збанкрутують, бо мало хто з них 

здатен успішно працювати в умовах реальної ринко
вої конкуренції. 
Допоки панує олігархат, жодної демократії та гро
мадянського суспільства в Україні не буде, бо олі
гархи не можуть існувати без корупції найвищих 
урядовців, без економічного і політичного монопо
лізму, без ексклюзивних прав для обраних («друзям 
– усе, ворогам – закон»), без клановості й касто
вості. Такою є природа олігархії, що не сприймає 
конкуренції і змагальності в будь-якій сфері.
Доволі цікавим дзеркалом світогляду олігархів є те
леканали, якими вони володіють. Ці телеканали – 
провінційна копія ТБ сильніших і багатших росій
ських товстосумів та Кремля. Саме олігархи є най
впертішою «Вандеєю», центром опору будь-якій 
українізації (а отже, і деколонізації, і дерадянізації) 
України. Маючи колоніальні смаки, виховані в СРСР, 
вони нав’язують їх країні через контрольовані ними 
ЗМІ та шоу-бізнес. Це сприяє постійному відтво
ренню російсько-радянської ментальної матриці й 
блокуванню повноцінного розвитку української 
духовно-культурної сфери. Олігархи є потужним і 
вирішальним чинником (разом із державним апара
том, що дістався у спадок від імперії) увіч нення нео
колоніального стану масової свідомості нашого сус
пільства. Ось чому їхні телеканали справляють вра
ження чогось чужого Україні. Найбільш неукраїн
ським є «Інтер», який здається філією російського 
ТБ у нашій країні. Свого часу його тепер уже попере
дній власник Валерій Хорошковський, не потра
пивши до уряду й почавши демонструвати дуже обе
режну фронду щодо нинішнього режиму, пообіцяв 

якісь суттєві зміни на ка
налі й під ці аванси сфор
мував там Громадську 
раду, запросивши до її 
складу деяких авторитет
них в українському сус
пільстві людей. Відома 
медіа-діячка Вікторія Сю
мар розповідає про якесь 
«поліпшення вже сьо
годні» на «Інтері», однак, 

якщо не рахувати критику на адресу Азарова у 
новинах, телеканал працює в його звичайному 

режимі, а члени Громадської ради ризикують своєю 
репутацією. Колись на уламках великого Риму філо
соф Северин Боецій намагався окультурити варвар
ських вождів, що закінчилося для нього стратою. Чи 
не закінчиться моральною загибеллю для деяких 
українських інтелектуалів спроба «відбілювання» 
олігархічного «Інтера»? Не відрізняється в кращий 
бік від нього й олігархічний телеканал ICTV, де три
вають російська мілітарна пропаганда, оспівування 
ФСБ та інших спецслужб Російської Федерації, її 
Збройних сил та «антитерористичної» операції на 
Кавказі. Жодних ознак України немає на олігархіч
ному каналі з такою самою назвою. І це дуже пока
зово. Олігархи не є в Україні національною буржуа
зією, вони є буржуазією компрадорською, а отже, ан
тинаціональною, що становить головну перешкоду 
для нормального розвитку держави та суспільства. 

ОЛіГАРХи Не є В УКРАїНі 
НАЦіОНАЛьНОЮ 

БУРЖУАЗієЮ,  
ВОНи є БУРЖУАЗієЮ 

КОмПРАДОРСьКОЮ, А ОТЖе, 
АНТиНАЦіОНАЛьНОЮ

Автор:  
ігор Лосєв  
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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 присвячено Україні.  

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

видає проект «Світ у …», другий рік поспіль наш журнал дістає 

ексклюзивне право в Україні на друк цього спецпроекту.  Змістову 

частину «Світ у 2013» 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 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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ОБЕРІТЬ ЗРУЧНИЙ ДЛЯ ВАС СПОСІБ ПЕРЕДПЛАТИ:



Валентина Теличенко:
«Слідче управління ГПУ сформовано за принципом лояльності до 
влади. Ілюстрацією непрофесійності є, зокрема, обвинувальний 
висновок стосовно Пукача»

Р
ішення Печерського суду 
в справі Олексія Пукача 
мало кого здивувало. Ор
ганізатор убивства жур

наліста Георгія Гонгадзе пока
раний, виконавці давно за ґра
тами, ось тільки про замовни
ків ані слова. Утім, попри недо
ліки віт чизняної судової сис
теми, відомий юрист Вален
тина Теличенко, представник 
Мирослави Гонгадзе, потерпі
лої у справі, вважає: притягти 
основних із них до відповідаль
ності можна.

У. Т.: Ви казали про намір 
оскаржити вирок Олексієві Пу-
качу. які у вас будуть аргу-
менти?

– Суд правильно встановив 
обставини злочинів, констату
вав умисний характер інкримі
нованих дій і правильно, як на 
мою думку, призначив пока
рання. Єдине, що я оскаржува
тиму, – не пов ністю встановле
ний і доведений мотив убив
ства. Якщо йти за версією Генп
рокуратури, викладеною в об
винувальному висновку, то Пу
кач убив Георгія Гонгадзе, «ви
конуючи вказівку тодішнього 
міністра внутрішніх справ та 
інших вищих посадових осіб». 
Однак державне обвинува
чення не інкримінувало вбив
ства на замовлення. Я проси
тиму апеляційний суд поно
вити судове слідство, допитати 
свідків, на яких посилається 
Пукач: Володимира Литвина, 
Леоніда Кучму та кількох ін
ших. Якщо суд це зробить, то 
надалі він повинен буде час
тину справи про вбивство Геор
гія Гонгадзе повернути на до
даткове розслідування для ціл
ковитого встановлення мотивів 
та правильної кваліфікації: 
убивство на замовлення. У цей 
час Пукач мусить залишатися 

під вартою, бо його покарання 
за інші злочини сумнівів не ви
кликають.

У. Т.: як ви оцінюєте шанси апе-
ляції та перспективу віднов-
лення справи проти замовників 
убивства Георгія Гонгадзе? 

– Винесений вирок не ство
рює жодних перепон для даль
шого розслідування. На заваді – 
небажання Генпрокуратури вста
новлювати замовників убивства. 
Повноцінне розслідування мож
ливе за двох умов: політичної 
волі, щоб це зробити, й професіо
налізму слідчих. Сьогодні слідче 
управління ГПУ сформовано за 
принципом лояльності до влади. 
Ілюстрацією непрофесійності є, 
зокрема, обвинувальний висно
вок стосовно Пукача, як і ті, що 
мають місце у справах проти чле
нів уряду Юлії Тимошенко, а та
кож повідом лення про підозру в 
організації вбивства самій ко
лишній очільниці Кабміну. Пере
лічувати мо жна довго.

– У. Т.: Ви казали про можли-
вість поновити провадження 
проти померлого екс-міністра 
Кравченка. чи реально до 
цього повернутись що це дало 
б для встановлення замовни-
ків?

– Коли ГПУ передала до суду 
справу Пукача, то в слідчому 
управлінні залишилася справа 
про встановлення замовників 
убивства. На той час вона була 
фактова, тобто не стосувалася 
конкретних осіб, хоч імена висо
копосадовців, яких треба підо
зрювати, він назвав, останні на
віть фігурували в обвинуваль
ному висновку. Матеріали про 
причетність Юрія Кравченка до 
вбивства Гонгадзе та злочину 
проти Олексія Подольського 
ГПУ тоді передала до суду разом 
із матеріалами Пукача. Слідство 
щодо Юрія Кравченка не було 
проведене в пов но  му обсязі, 
тож суд був змушений у ве

ресні 2011 року повернути в 
Генпрокуратуру матеріали, які 
стосувалися екс-очільника МВС. 
Відтоді ГПУ навіть не визнала 
його захисників і не повідомила 
нас, чи вважає Мирославу Гонга
дзе потерпілою. Що вже гово
рити про розслідування… На
вряд чи слідчий навіть фор
мально прийняв цю справу до 
провадження. На мої запити 
Генпрокуратура не відповідає. 
Але ми наполягатимемо на роз
слідуванні. Є рішення Європей

Спілкувалася 
Алла Лазарева
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ПОТеНЦіАЛ ТимОШеНКО-
ПОЛіТиКА, СХОЖе, ЛяКАє 
БАНКОВУ БіЛьШе, НіЖ 
ПРОБЛеми З єВРОПОЮ

ського суду з прав людини у 
справі «[Мирослава] Гонгадзе 
проти України», яким державу 
зобов’язано провести розсліду
вання. Якщо воно й надалі зали
шатиметься заблокованим, то 
Мирослава буде змушена знову 
звертатися до ЄСПЛ.

У. Т.: Наскільки на результатах 
процесу проти Пукача позначи-
лося те, що він відбувся за зачи-
неними дверми?

– Звичайно, відмовити на
шим клопотанням, які явно ло
гічно було задовольнити, суду 
бачилося легше в закритому ре
жимі. Але вирок нас в основному 
задовольняє. Закритість судо
вого процесу проти Пукача – по
рушення Конвенції з прав лю
дини, але в разі звернення до 
ЄСПЛ скарга Мирослави стосу
ватиметься не стільки саме цього 
провадження, скільки діяльності 
держави загалом – небажання 
встановлювати замовників убив
ства. Так би мовити, за сукуп
ністю процесів. Я не раз підкрес
лювала, що справу проти Пукача 
не можна порівнювати із тими, 
що їх заведено проти Юрія Лу
ценка та Юлії Тимошенко. У них 
не було складу злочину, переслі
дування мало на  думаний харак
тер. У випадку з Пукачем – і зло
чини реальні, й вина.

У. Т.: чи реально чекати най-
ближчим часом застосування 
терміна «політичний в’язень», 
що його торік остаточно визна-
чила Парламентська асамблея 
Ради європи, в міжнародних 
правничих документах? Хто 
підпадає, згідно з цією дефіні-
цією, під категорію в’язнів сум-
ління в Україні?

– Багато залежить від того, 
як розвиватимуться події в 

державах, де є загроза життю 
або факти переслідування в 

кримінальному порядку та 
ув’язнення політиків, – у 

Азербайджані, Україні, 
Російській Федерації, 
Грузії та ін. З огляду 
на велику тривалість 
процедур Європей
ського суду, ПАРЄ 
змушена створю
вати свої меха
нізми впливу на 
держави-члени 
Ради Європи. 
В и з н а ч е н н я 
терміна «полі

тичний в’язень» – перший крок 
на цьому шляху. ПАРЄ сформу
лювала кілька критеріїв, за 
якими особу може бути ним ви
знано. Достатньо відповідати 
принаймні одному з них, щоб 
мати шанс бути зарахованим до 
цієї категорії. Перший – неза
конне утримування політика під 
вартою. У справі Луценка ЄСПЛ 
визнав, і те, що заявника було 
незаконно заарештовано, і те, 
що мала місце політична моти
вація арешту. Другий критерій 
– затримання виключно з полі
тичних причин, тобто коли такі 
мотиви є офіційним формулю
ванням причин обмеження сво
боди. В Україні такого поки що 
немає. Третій критерій – помі
щення особи в дискримінаційні 
умови порівняно з іншими 
ув’язне ними. Наступний – за
тримання в результаті процесу, 
який був нечесним і бачиться 
політично вмотивованим. Такі 
обставини, на мою думку, ма
ють місце в переслідуваннях 
Юлії Тимошенко. Цього року на 
зимовій сесії резолюцію про ви
знання політв’язнів Азербай
джану не було проголосовано, 
але це зовсім не означає, що до 
наступної сесії в ПАРЄ не буде 
зареєстровано аналогічної ініці
ативи про політв’язнів у іншій 
державі.

У. Т.: Вирок єСПЛ у першій 
справі Луценка виголошено в 
липні, а Україна, згідно з цим 
вердиктом, досі не визнала не-
законності арешту колишнього 
міністра. Новий український об-
мудсмен Валерія Лутковська 
якось зазначила, ніби для цього 
не склалися умови. як ви це 
прокоментуєте?

– У справі «Луценко проти 
України» ЄСПЛ установив уже і 
незаконний характер затриман-
 ня та арешту, і політичні мотиви. 
Якби держава хотіла продемон
струвати свою відданість євро
пейським цінностям, то мусила б 
негайно почати розслідування, 
щоб розібратися: хто ж до цього 
причетний? Адже йдеться не 
просто про неправильне судове 
рішення, а про рішення на
вмисне неправосудні, винесені 
на догоду комусь, та вплив на 
суддів. Крім того, варто було б 
негайно скасувати всі рішення 
щодо Луценка й повернути його 
справу принаймні на повторний 
розгляд, звільнивши його з-під 

варти. Але так учинили б у дер
жаві з дієвим правосуддям. Ми 
про нього лише мріємо. А доки 
мріємо, верхівка веде нас до реа
лій, де ПАРЄ визнає українських 
політв’язнів, де буде активізо
вано обговорення санкцій проти 
нашої держави.

У. Т.: як оцінюєте перспективи 
нових судових проваджень 
проти Юлії Тимошенко? Офі-
ційний Київ ладен аж настільки 
зіпсувати відносини з єС і поста-
вити під загрозу угоду про асо-
ціацію з євросоюзом, лиш би 
не випускати її на волю. чому?

– Замість того щоб визнати з 
гідністю неправоту й виправляти 
порушення, яких вона вже при
пустилася, Банкова тільки погір

шує становище. Певно, сподіва
лися, що християнські цінності в 
українців візьмуть гору над аналі
тичними здібностями й виборці 
негативно зреагують на Тимо
шенко та її партію, почувши про 
причетність екс-прем’єра до 
вбивства. А виявилося навпаки. 
Настільки очевидною є безпід
ставність звинувачень у замов
ленні цього злочину, що вибо
рець швидше поспівчуває Тим
ошенко, ніж повірить, ніби 
вона в ньому винна. Потенціал 
Тимошенко-політика, схоже, ля
кає Банкову більше, ніж про
блеми з Європою. Чому так? Ма
буть, це слід пояснити недале
кістю тих, хто сьогодні біля 
керма.

У. Т.: якими, на вашу думку, є 
перспективи справи Тимошенко 
в європейському суді? чи не 
пов’язуєте ви нові звинувачення 
проти неї саме з можливістю, 
що вона виграє процес у Страс-
бурзі?

– Із такою кількістю порушень 
у судових провадженнях проти неї 
Тимошенко виграє всі свої справи 
в ЄСПЛ. Але українська влада сьо
годні, схоже, не хоче аналізувати 
негативних для держави наслідків 
від цих європейських рішень. 
Мені це нагадує поведінку страуса 
– поки хвіст не вискубли, голову 
він тримає в піску. 
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Автор:  
Андрій 
Скумін

Деструктор
Попри очевидні недоліки керівництва 
об’єднаної опозиції, політичний тролінг 
Анатолія Гриценка є класичним прикладом 
деструктивної діяльності, породженої враженим  
самолюбством і надмірною амбітністю

м
инулого тижня один 
із лідерів об’єднаної 
опозиції під час 
останніх парламент

ських виборів Анатолій Гри
ценко прорвав «інформаційну 
блокаду» (як він сам висло
вився) у досить несподіваний і 
специфічний спосіб, давши 
інтерв’ю газеті «2000», яка 
здавна вирізнялася чіткою про
російською позицією та нега
тивним ставленням до демо
кратичної опозиції. Як можна 
зробити висновок зі змісту 
інтерв’ю, ціною прориву бло
кади стала серія ударів Гри
ценка по представниках  фрак
ції, яку він репрезентує. Окрім 
звинувачень Арсенія Яценюка 
й Олександра Турчинова в ав
торитаризмі та волюнтаризмі 
«чесний полковник» закинув 
їм ще й поразку на виборах і 
зраду Тимошенко: «У складі 
фракції, думаю, 20–25 осіб 
сильно переживають та абсо
лютно щиро підтримують 
Юлію Тимошенко, вони сто
процентно хотіли б, щоб Юля 
вийшла на свободу. Решта, на 
мій погляд, радше імітує бо
ротьбу за її визволення. 
Включно з керівництвом фрак
ції і партії».

ПРОФеСійНий 
ПРОВОКАТОР? 
Інтерв’ю газеті «2000» – це не 
перший вияв політичного тро
лінгу (таким терміном сьогодні 
позначають провокування опо
нента) Анатолія Гриценка. На
прикінці 2011 року, після того 
як «Фронт змін» і «Батьків
щина» підтримали новий ви
борчий закон (із п’ятивідсот-
ковим прохідним бар’єром та 
ліквідацією блоків як суб’єктів 
виборчого процесу), політик за

явив про вихід із Комітету 
опору диктатурі. Претензії, 
звісно, обґрунтовані, бо ж синх
ронне з парламентською біль
шістю голосування за Закон 
«Про вибори народних депута

тів України» скомпрометувало 
опозицію, проте реакція вияви
лася надміру емоційною. Понад 
те, після виходу з КОДу Гри
ценко і далі звинувачував її у 
співпраці з урядом. 

Напередодні парламент
ської кампанії у ЗМІ тривалий 
час циркулювала інформація 
про перемовини щодо спіль
ного походу у владу «Грома
дянської позиції» та партії 
УДАР. Але розв’язка переговір
ного процесу між ними в бе
резні 2012 року виявилася 
більш ніж несподіваною. В 
ефірі «5 каналу» Гриценко за-
явив, що об’єднання з при
хильниками Віталія Кличка 
відбудеться за однієї умови: 
якщо з їхніх лав будуть усунуті 
тушки. Вони дотепер так і не 
з’явилися. 
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ГРиЦеНКО ДУЖе РеВНиВий 
ДО чУЖОї СЛАВи,  
і, СХОЖе, НАйБіЛьШе йОмУ 
БОЛиТь СЛАВА яЦеНЮКА

Цілеспрямованою «підста
вою» опозиції можна вважати 
абсолютно деструктивну ідею 
Гриценка з «обнулінням» її 
списків після парламентських 
перегонів-2012. Проте поняття 
«обнуління» списку у вибор
чому законодавстві немає. Є 
лише можливість скасувати ре
єстрацію кандидата в народні 
депутати. Для цього треба про
вести з’їзд партії і зробити від
повідне звернення до ЦВК. Але, 
згідно зі ст. 61 Закону «Про ви
бори народних депутатів», Цен
тральна виборча комісія при
ймає рішення про скасування 
реєстрації кандидата лише у 
разі, якщо звернення партії на
дійшло до неї не пізніше як за 
12 днів до дня голосування, 
тобто з’їзд має відбутися ще ра
ніше. Інакше кажучи, Гри
ценко розумів, що «обнулити» 
списки рішенням юридично 
неможливо, тож, вочевидь, та
кий хід в очах громадськості 
міг означати, що всі бояться за 
мандати, а Гриценко – один 
Д’Артаньян, який готовий по
жертвувати своїм депутатським 
статусом. 

УРАЖеНе САмОЛЮБСТВО
Джерела свідчать, що Гриценко 
дуже ревнивий до чужої слави, 
що часто виявляється в його 
поведінці та діях. І, схоже, най
більше йому болить слава Яце
нюка, про що свідчить осо
бливо прискіпливе ставлення 
до останнього і що може мати 
цілком логічне пояснення. 
Свого часу Гриценка поряд із 
Юрієм Луценком та Арсенієм 
Яценюком нібито розглядали 
як одного з можливих претен
дентів на перше місце в партій
ному списку НУ – НС і навіть 
наступників Ющенка. Але в 
грудні 2007 року, коли Яценюк 
посів крісло спікера Верховної 
Ради, Гриценко був зміщений 
із посади, а відтак започатку
вав власний політичний про
ект.

З’явилися тушки Табалови 
у Верховній Раді – він нагадав 
що був одним із трьох пред
ставників фракції, хто не під
тримав Яценюка під час об
рання його головою фракції 
«Батьківщина». Мовляв,  той 
має персонально відповідати 
за кожного кого привів. Пра
вильний підхід, але чи гото
вий застосовувати такий стан

дарт Гриценко і до себе? Зга
даймо, що під час створення 
його «Громадянської позиції» 
(тоді вона ще не була партією) 
поміж засновників значився 
відомий кучміст і пристосува
нець Сергій Гриневецький.

У ході виборчої кампанії 
2012 року Гриценко зі своєю 
«Громадянською позицією» 
об’єднався з «Українською 
партією» Ігора Насалика. 
Останній є типовим політич
ним кон’юнк  турником, який, 
ставши народним депутатом у 
2002 році від «Нашої Укра
їни», перейшов до фракції «Ре
гіони України», а загалом у 
його партійному активі ще й 
УНП, «Батьківщина», НДП, 
«ЕКО+25». Класичний полі
тичний «колобок», якого до 
того ж часто звинувачують у ре
алізації корупційних схем під 
час здійснення державних за
купівель. Проте після об’єд-
навчого з’їзду 31 березня 2012-
го Насалик не просто поповнив 
лави «Громадянської позиції», 
а й став заступником її голови. 

Не ДіЛОм, А СЛОВОм 
В інтерв’ю газеті «2000» Ана
толій Гриценко заявив, що є 
«спеціалістом у системах 
управління». Проте важко ви
значити, у чому взагалі він 
спеціаліст. Зокрема, його попе
редня діяльність на посаді мі
ністра оборони України проде
монструвала вельми слабкий 
кадровий добір підлеглих. А на 
офіцерських форумах досі зга
дують, що один із найбільших 
дерибанів військового майна 
відбувався саме в період, коли 
Міноборони очолював Гри
ценко, але не тому, що він у 
цьому брав участь – в армії па
нував цілковитий хаос, контр
олю як такого не було, тож не
законні схеми відчуження 
майна відомства легко провер
тали за його спиною. Своєю 
чергою, Рахункова палата ста
вила у вину Гриценкові нена
лежну роботу з утилізації боє
припасів тощо. Але головне – 
його діяльність і як міністра, і 
як народного депутата не по
значена жодними реформатор
ськими ініціативами, які він 
запропонував би чи реалізу
вав.

Зрештою, чимало претензій 
до Гриценка як опозиціонера і 
громадського діяча. Зокрема, 

вельми показовою є його пози
ція щодо затримання активіс
тів під час відзначення остан
ньої річниці Помаранчевої ре
волюції (див. Тиждень, № 
48/2012). Нагадаємо, тоді на 
Майдані з трибуни він ствер
джував, що українці виходити
муть на вулицю лише тоді, 
коли бачитимуть, що опози
ційні депутати самі готові ри
зикувати й не ховаються за 
мандати та недоторканність. 
Проте за кілька годин відмо
вився допомогти як нардеп ак
тивістам, котрих відвезли до 
міліцейського відділка. На від
міну від, наприклад, Юрія 
Гримчака, який, попри те що 
на той момент уже був без п’яти 
хвилин не парламентарій, 
після повідомлення про затри
мання мітингувальників од
разу під’їхав до нього. 

Саме через бездіяльність 
як опозиціонера, а натомість 
демагогію та огульну критику 
всіх і вся амбіції Гриценка ви
кликають великий скепсис. 
Усе, за що він береться, м’яко 
кажучи, не вдається. То він хо

тів стати президентом України 
– на виборах за нього проголо
сувало 1,2% (що не дуже дивно, 
якщо чоловік розвісив біл
борди з «креативним» і «зміс
товним» слоганом «Перший 
непрохідний»). То хотів мати 
парламентську партію, але за 
два роки діяльності його «Гро
мадянська позиція» напере
додні кампанії 2012 року ледве 
«переповзала» 1% бар’єр. То хо
тів бути «наступником Юлі», а 
йому в списку «Батьківщини» 
виділили тільки одне місце. 
Утім, невдачі на амбіції Анато
лія Степановича особливо не 
впливають. В останньому 
інтерв’ю пан Гриценко бадьоро 
заявив, що готовий взяти 
участь у виборах міського го
лови Києва. Знову «перший не
прохідний»?   

Відтак, складається стійке 
враження, що роль Гриценка в 
українській політиці зводиться 
до деструктиву в будь-якому 
конструктиві.
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Галицькі дезінтегратори

У
же кілька років маленька, 
але вельми галаслива 
групка галицьких інте
лектуалів виступає з про

вокаційними заявами і закли
ками до дезінтеграції та розколу 
України. Якби ми жили в нор
мальній державі з адекватною 
владою, то автори таких відозв 
давали б показання прокуророві. 
Проте нині цим трубадурам на
ціональної деструкції нічого не 
загрожує. Навіть немає осуду з 
боку колег-інтелектуалів, бо 
мовчить її величність «україн
ська інтелігенція». Мабуть, 
згодна?

Замість творчої праці ці ді
ячі постійно збуджують сус
пільство політичними демар
шами, кричущо некомпетент
ними і нерідко банально дурну
ватими, що завдають цілком 
конкретної шкоди Україні. 

Вони нічого не роблять задля 
єдності країни, докладаючи на
томість чималих зусиль до її 
розчленування.

Піонером у цій малопристой
ній діяльності виступив Юрій 
Андрухович, який під час прези
дентських виборів своїми пуб-
лічними спічами в дусі «проти
всіхства» помітно посприяв дез-
орієнтації галицьких виборців і 
тому результату, який сьогодні 
змушені переживати мільйони 
українців. Саме йому належить 
ідея про надання Криму і Дон
басу можливості «самовизначи
тися», що на практиці означає 
карт-бланш на сепарацію в ін
тересах відомої сусідньої дер
жави. Аргументація фігуранта 
зводилася до того, що в цих регі
онах дуже важко поширюються 
українські ідея, мова і культура, 
а тому ці території треба вилу

чити зі складу України. Чомусь 
ті галицькі мислителі вважають, 
що все українське на землях, по
нівечених імперією, має поши
рюватися легко і самоплином. 
А якщо ні, то краще позбутися 
цього тягаря, головне, щоб щас
ливим відвідувачам галицьких 
кав’ярень не треба було напру
жуватися. Їм же багато не треба, 
вистачить якогось клаптика, 
який можна приєднати до Єв
ропи задля найвищої мети – 
власного комфорту. Маленькі 
«генії» маленьких ідей…

Звісно, маніфест Андрухо
вича викликав шалене захо
плення в колах українофобів, на
самперед у Криму. Чимало місце
вих газет та інтернет-ресурсів ві
домого спрямування проспівали 
гімн галицькому літераторові, 
всіляко вихваляючи його «му
дрість» і «незаангажованість». 

Автор: 
ігор Лосєв 
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Деякі видання півострова пи
сали: «Навіть західноукраїнські 
письменники розуміють, що нам 
треба вийти зі складу України».

Проте Андрухович не зали
шився на самоті. Днями львів
ський (називати їх усіх україн
ськими після того, що сталося, 
якось не повертається язик) 
письменник Юрій Винничук дав 
інтерв’ю (що дуже симптома
тично!») газеті «2000», відомій 
своєю відкритістю для авторів-
українофобів. Без зайвих реве
рансів галичанин закликав: 
«Південний Схід має відокреми
тися від України». Потім похизу
вався своїм «глибоким» зна
нням кримських реалій, ки
нувши фразу: «Крим ніколи не 
буде українським і ніколи не 
буде російським. Може, там буде 
коли-небудь нормальна татар
ська республіка». Винничук від
дав належне тому, що він уважає 
великою цивілізаторською мі
сією поляків: «Лише там, де 
були поляки, збереглися україн
ська мова і традиція, і напевно 
по цьому кордону треба поділи
тися». Одне лише незрозуміло: 
чому так відчайдушно українці 
протягом століть, а над усе в 
1920–1930-ті роки боролися 
проти польського панування? 
Щастя свого не цінували? А далі: 
«Я не знаю, скільки так можна: 
одні тягнуть наліво, другі на
право, нормального життя не
має, двадцять років – цілкови
тий маразм. А може, поділи
тися? А може, пожити, як колись 
дві Німеччини?».

До нього приєднався ще 
один галичанин, ведучий львів
ської телекомпанії ZIK Остап 
Дроздов, істеричні тексти якого 
друкують деякі київські газети. 
Ось його останній маніфест: 
«Різні регіони України не знають 
один одного, не розуміють і не 
хочуть розуміти. Та й не повинні. 
Ніхто нікого не повинен осягати. 
Ніхто ні на кого не має посягати. 
Ніхто нікого не повинен переко
нувати. Ніхто нікому нічого не 
винен…». Не заспокоївшись на 
цьому, львів’янин Дроздов (до 
речі, прихильник федералізації 
України) нагнітає: «Я ж бачу 
Україну як типову комуналку… 
Взаємне несприйняття менталь
ностей настільки глибоке, що 
здатне вживатися в одній країні 
тільки завдяки відсутності по
всякденного контакту між со
бою. Східняки приїжджають на 

Захід і західняки на Схід як у 
гості, як туристи, як в іншу кра
їну… Чим більше Схід і Захід вза
ємно пізнаються, тим швидше 
цементуються засаднича інак
шість та непоєднуваність… Різні 
світогляди, різні цивілізації, різ-
 ні досвіди… Треба не прими
ряти, а розрегулювати ці два 
світи… Антагоністи вжитися в од   -
ній комуналці не можуть і не по
винні». Такий потік свідомості 
може мати якийсь сенс лише 
тоді, коли все населення Заходу 
сприймати як колективну 
Ірину Фаріон, а Сходу – як ко
лективного Вадима Колесні
ченка. Дроздов особистісні від
чуття накидає мільйонам україн
ців, як Винничук свою антипа
тію до Києва, де йому неза
тишно, на відміну від Кракова і 
Праги, підносить до рівня геопо
літичного протистояння «двох 
світів». Тут явно простежується 
певна су перечність загальнона
ціональної та місцевої ідентич
ності. Саме остання домінує у 
свідомості Дроздова, Винничука, 
Андруховича та подібних до них. 
Це той тип ідентичності, коли 
людина на запитання про свою 
національність відповідає: оде
сит, киянин, львів’янин, кримча
нин тощо.

Наші фігуранти не здатні 
мислити загальноукраїнськими 
категоріями, та й не прагнуть. 
Дивно, як у них так добре збере
глася ментальність тих часів, 
коли Галичина була відсталою 
австрійською провінцією, а зо
всім не українським П’ємонтом. 
Це таке собі львівсько-магістрат-
 не мислення, коли цвяшок у 
власному черевику важливіший 
за долю світу. Україну ж вони 
здатні переживати тільки як ве
личезну Галичину «від Карпат
ських гір аж по Кавказькі». А як 
ні, то й не треба ніякої України, 
ніякого Києва, бо там кава не
смачна. Тому для них незбаг
ненним є не лише Київ, а й уся 
дуже різноманітна, дуже про
блемна і контраверсійна Укра
їна, що всупереч усьому цьому 
залишається єдиною і, за всіма 
опитуваннями, цінність її собор
ності усвідомлюється в усіх регі
онах країни.

Винничук називає 20-річним 
маразмом те, що насправді є 
природною боротьбою щодо ха
рактеру і геополітичних орієнта
цій ще дуже молодої держави. 
Галицькі міщани, які в особі на

ших фігурантів ладні спалити 
хату, щоб на багатті підсмажити 
собі яєшню, панічно цієї боро -
тьби бояться, а найбільший жах 
їм навіює перспектива власної 
участі в ній. Звідси намагання 
вирішувати всі питання капіту
ляцією, здачею національних 
позицій, поступками сепара  тис -
там-українофобам. Бо ця части-
 на галицької інтелігенції напро
чуд анемічна, безсила і слабко
духа. Її вистачає лише на зойки 
та істерики в ЗМІ. Яка там собор
ницька робота на Сході та Пів
дні! Навіть у себе на Галичині за 
20 років вона ні на що не спро
моглася, бо триває хоча й пов-
зуча, але дуже ефективна руси
фікація, з усіх ефірів лізе росій
ська попса, в усіх кіосках – стоси 
російськомовних видань, а укра
їнської мови, за моїми суб’єк-
тивними враженнями, мен  ше, ніж 
у радянські часи. І якби не чу
дова львівська архітектура, мож-
 на було б подумати, що приїхав 
до якоїсь Рязані. Та й за рівнем 
корупції зі Львовом хіба що До
нецьк може позмагатися…

Чому ж за цей період у трьох 
просунутих галицьких областях 
із їхнім п’ятимільйонним насе
ленням не виникло щось на 
кшталт української «Естонії, 

Латвії і Литви»? А такий зразок, 
такий локомотив поступу був би 
дуже корисним для цілої Укра
їни. Може, Схід заважав? При
їжджали люди з Полтавщини, 
Харківщини, Запоріжжя і зава
жали? Радше трагічну роль для 
Галичини відіграла відсутність 
ідейно-політичного проводу, бо 
з цими балакучими її інтеліген
тами, що не мали і не мають міц
них переконань, а є флюгерами, 
далеко не поїдеш…

Чого можна чекати від львів
ських письменників та істориків, 
які влаштували урочисту зустріч 
у Місті Лева представникові ро
сійського реакційного політика 
Константіна Затуліна в Україні 
Володимиру Корнілову з пре
зентацією його книги-гімну про 
так звану Донецько-Криворізьку 

Це ТАКе СОБі ЛьВіВСьКО-
мАГіСТРАТ  Не миСЛеННя, 
КОЛи ЦВяШОК У ВЛАСНОмУ 
чеРеВиКУ ВАЖЛиВіШий  
ЗА ДОЛЮ СВіТУ
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республіку, що в 1918–1920 ро
ках була одним із сепаратист
ських проектів, спрямованих на 
знищення УНР?

Ці люди, дбаючи вербально 
про українську культуру, в їхніх 
закликах до розколу України не
рідко майже текстуально повто
рюють напрацювання москов
ських аналітичних інститутів, що 
також дуже мріють про дезінте
грацію Української держави. 
Якщо назвати цих галицьких ін
телігентів москвофілами, вони 
дуже образяться. Але ж чому та
кий збіг ідей із московськими 
луб’янсько-аналітичними цен
трами? Саме там, у червонозоря
ній, й досі натхненно доводять, а 
названі вище галичани ретран
слюють тези про наявність двох, 
трьох і більше Україн, між якими 
прірва нерозуміння та взаємної 
неприязні, між якими нібито не
має і не може бути нічого спіль
ного. Тези ці штучно прищеплю
ються народній масі, а, як відо-
 мо, ідея, що охопила маси, стає 
матеріальною силою. Згадані ін
телектуали демонструють без
межну безвідповідальність та 
по  літичну інфантильність. І тим 
є дуже небезпечними. Фактично 
вони виконують функцію полі
тичних провокаторів.

Так історично склалося, що в 
історії були дві Галичини. 
Одна – центр українського па
тріотизму, який під час переслі
дування національного життя у 
Великій Україні давав прихисток 
літераторам, мислителям, мит
цям та їхнім творам, співчува
ючи братам за Збручем. Це та 
Галичина, що дала січових 
стрільців, воювала за незалеж
ність в УГА та армії УНР. Гали
чина, яка боролася проти поль
ської окупації, проти німецького 
і совєтського насильства, жерт
вувала собою в лавах УПА, а по
тім активно брала участь у диси
дентському русі й відіграла над
важливу роль у проголошенні 
незалежності в 1991 році.

Проте була друга Галичина, 
де в ХІХ столітті склався потуж
ний рух москвофілів, що орієн
тувався на царську Росію. Ця 
держава сформувала мережу 
своєї п’ятої колони на україн
ських землях Австро-Угорщини, 
чимало її представників отри
мували «вспомощуєствованіє» з 
Петербурга, а розвідувально-
шпигунською сіткою на тих тере
нах опікувався розвідувальний 

відділ штабу Київського військо
вого округу імперської армії.

Під час Першої світової ві
йни австро-угорські спецслужби 
швидко і жорстоко ліквідували 
більшість цих структур. Але не 
всі. Й коли російська армія захо
пила Львів і це місто відвідав 
імператор Ніколай ІІ, його ра
зом з іншими зустрічав хлібом та 
сіллю москвофіл, батько відо
мого Ярослава Галана. Останнім 
виявом організованого і більш-
менш масового москвофільства 
була Комуністична партія Захід
ної України (КПЗУ). З нею Укра
їні дещо допоміг Сталін, відстрі
лявши її як «троцкістську». Ро
сійська ідеологія заклала свої 
потужні «міни» на Галичині в 
середовищі інтелектуалів. Ще в 
першій половині ХІХ століття в 
регіоні активізувалася купка 
«русинів», що вважала себе ет
носом, який не має нічого спіль
ного з Наддніпрянщиною. Але 
більшість галицьких українців 
ототожнювали себе з усім укра
їнським народом, називаючи тих 
«спецрусинів» москвофілами 
або кацапами. Проте до 1860-х 
років ці політичні «русини» (на 
відміну від усього українського 
населення Галичини, що також 
називало себе русинами) мали 
переважний вплив у церкві та 
елітарній громадській думці, 

який вони, однак, швидко втра
чали. Російський історик Міхаіл 
Поґодін, автор гіпотези про те, 
що в Давньому Києві жили росі
яни, а вже в XIV столітті після їх
ньої втечі під тиском степових 
народів на північ із Карпат спус
тилися «малороси» і захопили 
спустошений «російський» Київ, 
дивним чином зажив популяр
ності на Галичині. Цю ідею роз
били і висміяли як українські іс
торики, так і Васілій Ключев
скій, котрий дезавуював Поґо
діна як історика, заявив, що він 
брак фактів компенсує безмеж
ною фантазією. Але той знайшов 
полум’яних прихильників на Га
личині. У 1839–1840-му Поґодін 
відвідав Львів і встановив кон
такт із групою місцевого інте
лектуала Дениса Зубрицького 

(1777–1862). У Місті Лева утво
рився гурток, названий «Поґо
дінська колонія» (брати Голо
вацькі, Дідицький, Гушалевич, 
Малиновський, Шехович та ін.). 
Ідейно близьким до них був і 
автор проекту русинської авто
номії в межах дунайської монар
хії, проросійський діяч Адольф 
Добрянський (1817–1901).

Духовними опонентами мо
сквофілів виступили прихиль
ники ідеї самостійного і самобут
нього українського народу «від 
Сяну до Дону», частиною якого 
є галицькі українці. Їх називали 
народовцями. Народовський по-
ет Василь Пачовський гранично 
чітко висловив народовське ба
чення ситуації у програмовому 
вірші «Сфінкс Європи»:

Та мій дух, хоч вами  клятий,
Вічно бодрий, все завзятий,
Не поляже й не умре,
Аж Росію розідре,
Так на двоє, так на двоє-
Москва то є, а ми- то є…

Народовці стали ідеологіч
ними попередниками україн
ських націоналістів із їхнім гас
лом Української Самостійної 
Соборної Держави. Усе подаль-
 ше життя Галичини минало під 
домінантним впливом народо
вської традиції. Однак сьогодні 
ми є свідками ще одного, цик-
лічного відродження, ренесансу 
там москвофільства. Інша річ, 
що відбувається воно у шатах 
псевдоєвропеїзму, хоча одно
значно (як і завжди в його істо
рії) працює на інтереси Москви 
та її «малоросійської» політики.

Найзавзятіші галицькі «євро -
пейці», свідомо чи несвідомо 
(будь-яка спецслужба дуже цінує 
тих помічників, які навіть не підо
зрюють, на кого працюють, їх ви
користовують «втемну») підштов
хуючи Україну до дезінтеграції, є 
знаряддям геополітичних проек
тів Кремля. Якщо це щирий ідіо
тизм, то тим гірше для них та 
України. Недаремно незабутній 
Ілліч у його планах світової рево
люції дуже великі надії покладав 
на тих людей на Заході, яких він 
називав «корисними ідіотами».

Дивує тільки це мертве мов
чання українського інтелігент
ського середовища, на тлі байду
жості якого новітні москвофіли 
псевдоєвропейського штибу зо
всім розперезалися. Що це, мов
чання ягнят? 

НАйЗАВЗяТіШі ГАЛиЦьКі 
«єВРО  ПейЦі» СВіДОмО чи 
НеСВіДОмО ПіДШТОВХУЮТь 
УКРАїНУ ДО ДеЗіНТеГРАЦії
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інший Південний Схід
Херсонщина ментально відрізняється від сусідніх областей  
більшою проукраїнськістю, підприємливістю та значно нижчим 
рівнем пострадянського патерналізму

Р
езультати парламентських 
виборів 2012-го на Херсон
щині вкотре продемон
стрували, що її електо

ральні вподобання тяжіють до 
проукраїнських сил. Рівень до
віри до партії влади тут доволі 
низький. Торік ПР отримала в 
цьому регіоні 29,34%, що на 
10% менше порівняно з вибо
рами до ВР 2007-го. Тоді як ре
зультати опозиційних партій 
значно вищі: «Об’єднана опози
ція» з 21,80%, УДАР із 13,63% і 
«Свобода» з майже 5% виперед
жають регіоналів більш ніж на 
10%. Такі показники є зовсім не 
випадковими, адже Херсонщина 
через низку історичних, демо
графічних та економічних чин
ників суттєво відрізняється від 
півден но-східних областей, які 
багато хто зараховує до «біло-
синіх». Так, в усіх суміжних із 
нею регіонах на виборах-2012 
Партія регіонів набрала понад 

40%, за винятком Дніпропетров
щини, де вона отримала також 
чимало – 35,79%. Нестандартні, 
як для Південного Сходу, елек
торальні показники для херсон
ців є нормою. Наприклад, у 
2004-му за Віктора Ющенка від
дали свої голоси 43,43% місце
вих мешканців, тоді як сусіди – 
лише близько 28%.  

       
НА ХеРСОН, У СТеПи 
«Сучасна Херсонщина – це край 
нащадків турбаївців, переселе
них сюди після придушення їх
нього повстання (один із най
більших антикріпосницьких се
лянських виступів у Лівобереж
ній Україні в другій половині 
XVIII століття, який відбувся в 
селі Турбаї. – Ред.), та чумаків, – 
розповідає херсонський краєз
навець Сергій Дяченко. – Саме 
тут Нестор Махно мав найбільшу 
підтримку, хоч і був родом із за
порізького Гуляйполя. Дух волі є 

ментальною ознакою цього регі
ону. І цим він досить серйо  зно 
відрізняється від інших регіонів 
Південного Сходу – більш інду
стріальних за характером еконо
мічної діяльності та ро   сійсько-
совєцьких за етнічною належ
ністю населення й політичною 
орієнтацією». 

Потужна колонізація місце
вості розпочалася після вхо
дження її до складу Російської 
імперії наприкінці XVIII сто
ліття, хоча багато козацьких сіл 
та хуторів ведуть свою історію 
ще з кінця XVII – початку XVIII 
століття. Ще на зорі свого фор
мування цей край став прихист
ком для найбільш волелюбних 
та активних селян, які не хотіли 
чи не могли залишатися у своїх 
рідних місцях. Недаремно ж так 
багато людей втікало від докуч
ливої кріпаччини «на Херсон, у 
степи» в першій половині XIX 
століття, щоб стати багатими, 
вільними і заможними. До того 
ж мова йде не тільки про україн
ців, а й про росіян, німців, греків, 
шведів, болгар, татар, євреїв – 
такий собі «плавильний тигель 
Господа» серед степу. А якщо на
класти на це традиції чумацтва 
як вільного підприємництва, 
стає зрозуміло, чому Херсон
щину дуже важко сприймати як 
частину омріяної любителями 
«Русского міра» «Новоросії». 

Як твердять історики, саме 
наявність великої кількості віль
них переселенців та вільних зе
мель наклала досить вагомий 
відбиток на характер місцевих 
мешканців. Брак кріпацьких 
тра  дицій, етнічне розмаїття та 
відносна лояльність місцевої 
влади далися взнаки вже на по
чатку XX століття, коли Херсон
щина, як і весь Південь, пере
жила справжній вибух револю
ційного терору: нападів на чи
новників, державні установи, 
експропріацій тощо. І чинили їх, 
що вельми показово, переважно 

Автор:  
Богдан 

Буткевич  
(Київ – Херсон 
– чулаківка – 
Добропілля – 
Гола Пристань 

– Херсон – 
Київ)

ДОРОГОЦІННА ВОЛОГА.
Кілька районів Херсонщини 

живуть на привозній воді
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місцеві мешканці, які масово до
лучалися до підпільної антиуря
дової, а часто-густо просто про
тизаконної діяльності. 

Плодючі херсонські степи за
знали другої хвилі заселення 
після Другої світової війни. «Тоді 
Херсонщина заселялася пере
важно людьми із Західної та 
Центральної України, – каже Та
рас Бузак, головний редактор 
інтернет-видання «Херсонська 
правда». – Ще один наплив при
їжджих відбувся наприкінці 
1960-х – на початку 1970-х років, 
коли колгоспи-радгоспи пропо
нували переселенцям вигідні 
умови: надавали житло, перема
нювали скотарів і трактористів з 
усієї країни високими зарпла
тами та можливістю «лівих» за
робітків на продажу кавунів. 
Місцевих, які закінчували виші, 
відправляли в інші місця, та за
вдяки новоприбулим села не за
лишалися без робочої сили». 
Прикметно, що західноукраїн
ські переселенці змогли збе
регти тут свій колорит, україн
ську мову й традиції, про що 
свідчить хоча б нинішній швид
кий розвиток греко-католицької 
церкви (на Херсонщині діє вже 
16 приходів УГКЦ).

Варто також згадати про ще 
одну важливу, хоч і набагато 
меншу переселенську хвилю – 
відставних військовослужбовців, 
«молодих спеціалістів» та пра
цівників радянських органів, пе
реважно з Росії, яких завжди 
приваблював сонячний Південь. 
За інформацією професора Хер

сонської філії МАУП Костянтина 
Подобєда, наприкінці 1980-х та
кого контингенту в регіоні налі
чувалося близько 200–250 тис., 
сконцентрувалися вони пере
важно у великих містах: Херсоні, 
Новій Каховці, а також у трьох 
південно-східних районах об
ласті: Новотроїцькому, Генічесь
кому та Чаплинському. Мабуть, 
нікого не здивує, що саме ці те
рени є наразі «біло-синім» басті
оном Херсонщини.

еТНічНА СПеЦиФіКА 
Мешканці Херсона жартома ка
жуть, що якби в місті не побуду
вали наприкінці 1950-х Херсон
ський бавовняно-паперовий 
ком  бінат (ХБК) і не завезли для 
роботи на підприємстві ткаль із 
російських міст Шуя та Іваново, 
то тут росіян узагалі не було б. 
«Колись у міському архіві зна
йшли скаргу однієї з цих «іванів
ських ткаль» початку 1960-х ро
ків на ім’я першого секретаря 
Дніпровського райкому партії у 
Херсоні, щоб він змусив місце
вих розмовляти російською мо
вою, бо приїжджі робітниці ні
чого не розуміли українською, 
якою тут усі спілкувалися», – 
розповідає Тарас Бузак. Дуже 
промовистий факт – єдиний ра
йон у місті, де впевнену перемогу 
святкувала Партія регіонів, – 
той, де компактно проживають 
нащадки цих самих переселен
ців із Росії. До речі, така етнічна 
компактність є радше винятком 
для Херсонщини, якій прита
манна значна змішаність насе



лення. Тобто тут, звісно, є ра
йони, де переважають українці 
або росіяни, але майже немає 
місць, де представники певного 
етносу жили б одноосібно. 

Наприклад, у Голопристан
ському районі поруч з україн
ським Добропіллям живе цілком 
російська і заснована росіянами 
ж Новософіївка. Понад те, багато 
сіл, приміром Нова Маячка Цю
рупинського району чи Рубанів-
 ка Білозерського, досі поділя
ються на «українську» та «росій
ську» частини, і небіжчиків там 
ховають на двох різних цвинта
рях. Ще більше сум’яття в таку 
картину внесли згадувані пере
селенські хвилі 1940–1970-х. 
Цим Херсонщина знову ж таки 
відрізняється від своїх сусідів, де 
межі етнічних районів достатньо 
чіткі й легко проглядаються досі.   

«Зазвичай села з україн
ським чи домінантним україн
ським населенням голосують за 
опозицію, – розповіла Тижню
одна з аналітиків обласного 
штабу «Об’єднаної опозиції». – 
Тоді як населені пункти з росій
ськомовними і російськоорієнто
ваними мешканцями – за Пар
тію регіонів чи комуністів. За 
єдиним винятком – далеким 
північно-східним кутом Херсон
щини, Нижньосiрогозьким, 
Верхньорогачицьким та Іванів
ськими районами, – там мешка
ють переважно українці, але 
вони живуть на привозній воді, 
дуже бідно. Цілком зрозуміло, 
чому ці райони дали дуже висо
кий відсоток за Партію регіонів, 
адже люди банально залежать 
від влади у найнеобхіднішому, 
тому є більше можливостей для 
маніпуляцій та тиску». 

На підтвердження такої тео
рії можна навести як приклад 
округ № 186, до якого входили 
переважно українські Голоприс
танський та Скадовський ра
йони. Тут ставленик ПР Олексій 
Журавко і затята комуністка Ка
терина Самойлик, яка багато ро
ків «засівала» цю територію, 
сенсаційно програли самовису
ванцю з опозиційною ритори
кою Федорові Негою. Місцевою 
специфікою скористалася і вла-
 да: усвідомлюючи, що на парла
ментських виборах-2012 усі села 
голосуватимуть виключно проти 
ПР, до українського сільського 
округу № 184 спеціально приєд
нали російськомовну Каховку. 
Результат не забарився: пред

ставник партії влади Микола 
Дмитрук здобув «переконливу» 
перемогу, обійшовши свого кон
курента самовисуванця Івана 
Винника аж на 22 голоси. 

Прикметно, що майже та 
сама кореляція діє і в містах. 
Наприклад, зовсім поруч існу
ють козацький Берислав та про
російська, побудована для об
слуговування Каховської ГЕС 
Нова Каховка, що заселялася 
привозними спеціалістами, і го
лосують вони відповідно. Хоча 
дуже неприємною для влади 
тенденцією є зростання під
тримки українських ідей у міс
тах, що традиційно вважаються 
більш російськими. Саме через 
це в окрузі № 183, який міс
титься на території міста Хер
сон, переміг висуванець УДАРу 
Андрій Путілов. 

Ця етнічна визначеність го
лосування ще більше поглиблю
ється економічними чинниками. 
Херсонщина – аграрна область, 
тоді як усі сусіди – постіндустрі
альне, а у випадку Дніпропе
тровська та Запоріжжя суто інду
стріальне середовище. 

ТОЛеРАНТНий КРАй 
Мабуть, головним символом 
Херсонщини є кавун. І недарем-
 но, адже саме ця ягода вже по
над століття є одним із наріжних 
каменів місцевої економіки. Тут 
розвинувся справжній «кавуно
вий» бізнес, який зазвичай функ  -
ціонує за сіро-чорними схема-
 ми, що дало змогу ще до 1991 ро -
ку багатьом тутешнім людям 
стати легальними мільйонера-
 ми. До того ж на відміну від Цен
тральної України процес розпа
ювання колишніх колгоспних 
земель тут був відносно прозо
рим, тому майже кожна родина в 
селі має чималеньку ділянку в 
кілька гектарів, а то й кілька де
сятків. Що, до речі, дає роботу як 
місцевим, котрі наймаються об
робляти землю за непоганими 
розцінками – 600 м за 25–40 грн 
плюс харчі, так і сезонним заро
бітчанам з інших областей.

Через низку кліматичних 
чин  ників найкращим місцем 
для вирощування кавунів є як-
раз південно-західні райони об
ласті, переважно українські: зга
дувана Голопристанщина, яку 
місцеві скорочують у розмові як 
ГоПри, а також Скадовський та 
Цюрупинський райони. До того 
ж ці місцини приморські, тобто 

«ХЕРПЕДУН».  
Херсонський педагогічний університет, колись Херсонський 

учительський інститут, є одним із найстаріших вишів регіону

ПАМ’ЯТНИК 
ЖЕРТВАМ ГО-

ЛОДОМОРУ. 
Зведений у 

селі Чулаків-
ка, він є одним 

із небагатьох 
символів дера-
дянізації регіо-
ну, яку гальмує 
місцеве чинов-

ництво 
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там ще є курортний бізнес. Тоді 
як райони з переважно росій
ським населенням – Новотроїць
кий, Генічеський, Нововорон
цовський – майже непридатні 
для кавунництва. Тобто вони по
збавлені дуже прибуткової статті 
в бюджеті, паралельно потерпа
ючи ще й від браку води через 
солончаки. Тож у світлі цього 
протиставлення «українці – ро
сіяни» набуває додаткового, май-
 же марксистсько-класового за
барвлення на кшталт «багаті – 
бідні». Ось така виходить склад-   
на етнічно-економічна мозаїка. 

Утім, етнічна строкатість ви
ховала в місцевих поважне став
лення до іншості. «Це дуже толе
рантна область з усіх питань: і 
релігії, і історії, і мови, – розпові
дає Тарас Бузак. – Наведу при
клад своєї сім’ї, і таких родин 
безліч. Жінка моя родом із За
хідної України, я – із села Ново
тягинка Білозерського району 
Херсонської області. Перша ди
тина в мене хрещена в УПЦ КП, 
друга – в УГКЦ. Оце типова Хер
сонщина. І дружина, яка тут 
мешкає 10 років, вже почува
ється херсонкою, тому що їй тут 
комфортно. Вона жодних про

блем навіть у побуті ніколи не 
мала. В решті регіонів необхідно 
якось пристосовуватися, підлаш -
товуватися під усталені традиції, 
а тут цього не треба. На Херсон
щині хоч би ким ти був – радше 
місцеві приймуть твоє, ніж бу
дуть його якось ображати».

ВіРА В СеБе 
Якщо спробувати вивести типо
вий образ херсонця, то ви яви-
ться, що його дідусь із бабусею 
переїхали сюди звідкілясь із Ві
нниччини чи Тернопільщини 
наприкінці 1960-х, у нього є 40 
га землі, яку він здає в оренду під 
кавуни, голосує за опозицію, 
спілкується в побуті суржиком, 
сумлінно працює в агросфері, 
влітку підзаробляє на продажу 
тих-таки кавунів чи помідорів, 
любить яскравий одяг, як і го
диться уродженцю Півдня, і вва
жає себе українцем, хоча й не 
вміє цього виразити. Люди тут 
дібралися активні та мобільні, 
що визначає відсутність такого 
типового для переважної час
тини територій України патерна
лізму – сподівання на доброго 
царя чи хорошу владу, яка все 
вирішить за тебе. Херсонці, нав-

паки, звикли покладатися тільки 
на себе. 

Варто також згадати славно -
звісний «херсонський діалект», 
яким тут спілкуються. «У Хер
соні не говорять ні українською, 
ні російською, – стверджує жур
налістка і громадська діячка 
Юлія Манукян. – Тут розмовля
ють суржиком, але дуже специ
фічним, із великою кількістю 
вкраплень жаргонізмів місце
вого походження». Але, за спо
стереженнями Тижня, щонай
менше 80% людей на вулицях 
Херсона та населених пунктів 
однойменної області, якщо до 
них звертатись українською, від  -
повідатимуть нею чи на неї пере
йдуть. Понад те, на відміну від 
того ж таки Миколаєва, не ка
жучи вже про Одесу чи Запо
ріжжя, звучання української тут 
є цілком природним. Показово, 
що в розпал антиукраїнської іс
терії щодо «радного язика», вла
штованої торік Партією регіонів, 
жодного подібного білборда в 
місті не висіло. Херсонщина є 
виразно українською землею, 
незважаючи ні на яке імперське 
минуле, етнічну розмаїтість чи 
економічну неоднорідність. 

ТОЛЕРАНТНИЙ 
ПІВДЕНь. 
Тарас Бузак 
каже, що 
його дружина 
походить 
із Західної 
України, але 
через це 
ніколи не мала 
на Херсонщині  
проблем у 
побуті
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Володимир Лановий, 
президент Центру ринкових 

реформ

Ц
ього року в України не ви
стачає валюти у необхід
них обсягах для вико
нання валютних зобов’я-

зань. Ми не маємо грошей, щоб 
погашати за графіком зовнішні 
борги. Бракує доларів, щоб під
тримати попит на внутрішньому 
ринку. Так само немає жодних 
підстав говорити про те, що пла
тіжний баланс 2013-го може 
бути зведений із меншим дефі
цитом, аніж торік. Із цим дефі
цитом валюти ми беззахисні пе
ред тиском Росії, яка вимагає 
від нас вступу до Митного со
юзу. Всі розуміють, що це сер
йозна загроза для нашої неза
лежності, а в перспективі й для 
суверенних прав вступати у між
народні відносини. А країна, 
яка не вступає безпосередньо в 
міжнародні відносини, не є дер
жавою за нормами міжнарод
ного права. Тоді вона вирішува
тиме всі питання через іншу 
країну. 

Друга складова нашої враз
ливості – це те, що «Нафтогаз 
України» залишається неплато
спроможним і його платоспро
можність підтримується завдяки 
збільшенню статутного фонду 
шляхом розміщення урядом 
ОВДП. Є зацікавлені кредитори, 
яким ці облігації потрібні, 
оскільки в разі банкрутства 
НАК, яке неминуче наближа
ється, її активи можуть пере
пасти тим, хто зосередить у своїх 
руках папери. А відомо, що в 
цьому напрямі активно працю
ють російські банки. Після пере
ходу української газотранспорт
ної системи в руки Газпрому ми 
вже не зможемо вести будь-який 
діалог із ним щодо ціни на бла
китне паливо й оплати Росією 
послуг за його транспортування 
нашою територією. 

Швидко зменшуються золо
товалютні резерви НБУ. На

прикінці минулого року вони 
становили приблизно $25 
млрд, переважно як у квітні 
2011-го Микола Азаров хизу
вався історичним максимумом 
$38,5 млрд. При цьому він не 
уточнював, що то були кре
дитні надходження. До того ж 
невідома структура ЗВР. Коли 
востаннє у 2008-му регулятор 
публікував дані, то в ліквідній 
формі були лише $0,5 млрд 
ЗВР, ще 15 млрд – в іншій 
вільно конвертованій валюті, а 
решта – у вигляді облігацій. 
Оскільки Нацбанк продавав 
відтоді переважно долари, а не 
облігації, то немає підстав ка
зати, що структура ЗВР поліп
шилася. Тобто можна припус
кати, що зараз у вільно конвер
тованій валюті щонайбільше 
половина всіх резервів. 

Але навіть усі резерви ста
новлять лише 90% прямих зо
внішніх боргів. Якщо порів
няти ліквідну частину ЗВР Нац
банку, яку я оцінюю у $12–13 
млрд, із платежами за зовніш
німи боргами, які держава має 
здійснити 2014-го, а крім того, 
близько $10 млрд, які щороку 
скуповує населення, то можна 
побачити, що навіть на ці пер
шочергові потреби не вистачає 
ліквідності. Три місяці тому 
міжнародні рейтингові агенції 
визнали Україну такою, що пе
ребуває в переддефолтному 
стані. 

Які головні причини змен
шення наших валютних резер
вів? Перша – відбувається 
збільшення дефіциту поточ
ного рахунку платіжного ба
лансу. Причому швидкими 
темпами: у 2009 році він ста
новив $1,75 млрд, а за резуль
татами 2012-го – $14 млрд. Ми 
вже перевершили той рівень, 
який був у кризовому 2008-му. 
Друга причина – повернення 
українськими банками креди
тів із-закордону, які надава
лися їм у бурхливі 2005–2007 
роки. Тоді величезні гроші 
надходили в Україну, навіть 

«Дефіцит валюти  
є серйозною загрозою  
для незалежності 
України»

Наприкінці минулого року Тиждень розпочав 
серію панельних дискусій за участю представ-
ників парламентських політичних сил і незалеж-
них експертів на актуальні суспільно-політичні 
та соціально-економічні теми. Мета таких зу-
стрічей – привернути увагу громадськості й по-
літикуму до проблем, вирішення яких є кри-
тично важливим для майбутнього країни, та за-
пропонувати можливі способи їх подолання. 
Під час першої дискусії народні депутати, пред-
ставники опозиційних політичних сил (УДАРу, 
«Батьківщини», ВО «Свобода») з’ясовували, 
якою мірою олігархічна модель економіки, що 
існує в Україні, перешкоджає створенню успіш-
ного державного проекту (див. Тиждень, № 
3/2012). Основний висновок, якого дійшов Тиж-
день за підсумками тієї зустрічі: ї ї учасники хоч 
і розуміють, що головною перешкодою для роз-
витку країни є олігархія, однак  
в опозиції наразі немає чіткого плану, як транс-
формувати олігархічну модель економіки в мо-
дель вільного ринку. Тобто опозиція так і не від-
повіла на ключове запитання: що ви зробите з 
олігархами?  
Власне, такі висновки напрошуються й після па-
нельної дискусії на тему «Валютна безпека Укра-
їни», що відбулася наприкінці січня в одній зі сто-
личних книгарень «Є». Цього разу представники 
політичних сил, незалежні економісти спробували 
дати відповіді на поставлені Тижнем запитання, 
які стосуються валютної безпеки країни. Чому де-
вальвація національної грошової одиниці в 1998–
1999, 2008–2009 роках завдавала потужного 
удару по економіці й середньому класу? Чому дер-
жава відчуває постійний дефіцит валюти і як ста-
витися до останніх заходів уряду та Нацбанку, 
спрямованих на дедоларизацію економіки?  
У чому фундаментальні причини недовіри україн-
ців до гривні? Чому дефіцит валюти загрожує дер-
жавному суверенітету України? Як гарантувати ва-
лютну безпеку країни? 
Під час цієї зустрічі також було помітно, що пред-
ставники парламентських політичних сил воліють 
зосереджуватися на констатації проблеми, її при-
чин та негативних наслідків. І водночас намага-
ються спрямувати дискусію в річище критики полі-
тики нинішньої влади, акцентувати увагу на тому, 
що позитивні зрушення можливі лише після 
зміни влади та її переходу до нинішньої опозиції. 
(До речі, цього разу, на відміну від попередньої 
дискусії, не прийшли запрошені представники 
УДАРу. Тиждень сподівається, що це справді зу-
мовлено об’єктивними обставинами, а не відсут-
ністю бачення і конкретних пропозицій щодо ви-
рішення порушеного питання). Тож і остання дис-
кусія засвідчила, що її учасники від опозиції пере-
важно розуміють, що потрібно змінювати (наявну 
монополізовану, структурно деформовану й тех-
нологічно відсталу економіку та олігархічний, ко-
румпований політичний режим), але наразі фак-
тично не мають готових напрацювань. Це не може 
не викликати занепокоєння, оскільки що далі, то 
більше нинішня опозиція звертає увагу на друго-
рядні питання (часто такі, на яких легше попіари-
тися), натомість узагалі не помічаючи ключових 
для держави проблем.
Тиждень публікує скорочений (але без втрати 
змісту) варіант виступів доповідачів і представни-
ків парламентських політичних сил, які взяли 
участь в останній дискусії, організованій нашим 
виданням.
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міжнародні фінустанови вирі
шили, що можуть тут серйозно 
працювати, і купували за зави
щеними ціна ми наші банки. 
Тепер вони зрозуміли свою по
милку і повертають гроші з 
українського ринку в материн
ські структури. Щороку виво
дять $2–3 млрд. Починаючи з 
2008-го вони повернули вже 
$13 млрд. І це дуже поганий 
сигнал. Коли в НБУ заявляють, 
що ми зменшуємо доларову за
лежність, і як приклад наво
дять той факт, що заборгова
ність українських фінустанов 
зменшилася на $13 млрд, то я 
хочу сказати, що вони для того 
й існують, щоб мати борги, а не 
повертати їх. Навпаки, по
трібно, щоб банки розширю
вали кредитну базу, опера
ційну діяльність, капітало

кове значення, то його менше 
купували б. 

Але питання, звичайно, за
галом у фінансовій та еконо
мічній політиці держави. Не 
може вона мати засоби для ва
лютних розрахунків, якщо в 
нас такі борги, а уряд знову 
приймає дефіцитний бюджет. 
Важливим завданням також є 
зменшення імпорту росій
ського блакитного палива і по
ліпшення фінансового стано
вища НАК. Потрібно припи
нити субсидування цін на газ 
для промислових споживачів. 
Адже поки ми штучно закачу
ватимемо зайві обсяги палива, 
субсидуючи його, утримувати
мемо за рахунок усієї країни, 
наприклад, 2–3 тис. працівни
ків хімічної промисловості. Це 
лише гальмує економіку. Нам 
потрібно створити підприєм
ницький клімат, за якого іно
земний бізнес приходитиме в 
Україну, а не втікатиме, тут бу
дуть філії зарубіжних компа
ній, що вироблятимуть ті самі 
товари, які зараз увозяться до 
нас, що збільшує попит на ва
люту. Крім того, лише сприят
ливе середовище для підпри
ємництва може стимулювати 
нарощування несировинного 
експорту з України, товарів із 
високою доданою вартістю, що 
збільшить приплив валюти.

Що буде цього року? Я схи
ляюся до думки, що влада 
йтиме шляхом дефолту. Вона 
не зможе взяти ресурси ні на 
зовнішньому, ні на внутріш
ньому ринку. Принаймні не 
встигне до травня – червня це 
зробити, коли буде пік за зо
внішніми виплатами. 

вкладення, а не зменшували. 
Тобто, як завжди, у нас вида
ється позитивом те, що на
справді є негативом. 

Ще одна причина – недо
віра громадян до гривні й до 
банківської системи держави, 
про що свідчить той факт, що 
щороку українці викуповують 
від $10 млрд валюти. Коли 
з’явиться ця довіра? Лише тоді, 
коли не буде перепон для віль
ної конвертації гривні в долари 
і навпаки. Без жодних обме
жень та умов. Наприклад, для 
банків щодо видачі кредитів у 
доларах. Будь-які обмеження, 
що вводяться стосовно долара, 
призводять до того, що люди не 
довіряють національній валюті 
й скуповують іноземну. 

Що потрібно зробити, щоб 
вирішити проблему в нинішніх 
умовах? Необхідно змінювати 
норми, методики, політику в 
різних її складових. Не треба 
забороняти кредитувати в до
ларах, натомість слід пере
класти на банки валютні ри
зики, запровадити страху
вання відповідних операцій. 
Не може бути валютний курс 
штучно вигаданим і підтриму
ваним Національним банком. 

Якщо люди купують більше 
доларів, аніж продають, то це 
означає, що то дешева валюта. 
Адже якби курс долара в країні 
вийшов на збалансоване рин

Не мОЖе БУТи ВАЛЮТНий 
КУРС ШТУчНО ВиГАДАНим  
і ПіДТРимУВАНим 
НАЦіОНАЛьНим БАНКОм

Статті критичного імпорту ВВП 
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Графік 2. Щоби функціонувати, економіка України імпортує великі обсяги сировини, тому 
девальвац� не обмежують сировинного імпорту, а роблять економіку ще більш залежною від нього

Графік 1. Фрагментарна економіка, успадкована від СРСР, 
та нездатність виробляти споживчі товари змушують 
Україну постійно шукати валюту для товарного імпорту
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матеріали
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Товари 
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Любомир Шавалюк, економіст

В
алютні кризи в Україні ста
ються не рідше ніж раз на 
10 років. Які їхні причини? 

Перша – структура ім
порту. Його товарна складова до
рівнює в нас 52% ВВП (у США – 
15%, у Франції – 26%, в Німеч
чині – 35%). Для її забезпечення 
потрібні значні обсяги валюти в 
пропорції до масштабів еконо
міки. Причина засилля імпорту 
полягає в його структурі (див. 
графік 1 на стор. 25 – Ред.). 
Від СРСР вітчизняна економіка 
успадкувала чимало вироб
ництв із замкнутим циклом, 
тому для забезпечення їхньої ро
боти ввозила значну частину си
ровини та напівфабрикатів. Від
тоді в її структурі майже нічого 
не змінилося. На сьогодні сиро
вина й напівфабрикати – це 53% 
товарного імпорту. Ще 34% – 
споживчі товари, випуском яких 
Україна досі не забезпечує і по
ловини власних потреб. Імпор
туємо навіть масло з Білорусі, 
картоплю – з Єгипту, часник – із 
Китаю. Лише 13% пунктів пере
ліку пов’язані з інвестиційним 
попитом (насамперед це облад
нання), а саме вони й потрібні, 
щоб змінити структуру еконо
міки для її розвитку.

Структурна залежність від ім
порту не зменшується (див. гра-

фік 2 на стор. 25 – Ред.). 
Частка сировинного імпорту до 
ВВП внаслідок девальвацій зрос
тає разом із собівартістю продук
ції. Водночас обсяг ввізних това
рів інвестиційного та споживчого 
попиту різко меншає. Та оскільки 
сировина зай має половину ім
порту, його навантаження на 
ВВП не послаб люється (див. 
графік 3 на стор. 26 – Ред.). 

Друга причина валютних 
криз – структура експорту (див. 
графік 4 на стор. 26 – Ред.). 
Щоб отримати долари чи євро 
для забезпечення критичного ім
порту, Україна вивозить те, що 
має, – здебільшого сировину (по
над 60% експорту). Через транс
фертне ціноутворення прибутки 
від експорту залишаються в оф
шорах і не працюють на державу. 
Окрім того, сировинні ринки ма
ють високий рівень конкуренції. 
Через малі обсяги інвестицій 
українські експорте  ри втра  чають 
технологічний рівень. Так, частка 
металургії в експорті після мину
лої кризи знизилася від 40% до 
28% і була заміщена продоволь
ством. Девальвації дедалі менше 
стимулююють експорт, тому його 
відновлення після криз стає що
разу слабшим (див. графік 5 на 
стор. 27 – Ред.).

Третя причина – замалі об
сяги прямих іноземних інвести
цій. Запас ПІІ в Україну на особу 

«Валютні кризи  
консервують відсталість  
економіки й призводять  
до зубожіння населення»

наприкінці 2011 року становив 
лише $1083 (див. графік 6, 7 
на стор. 27, 28 – Ред.). Бізнес 
по-українськи (хабарі, саботаж 
чиновників, рейдерські атаки 
тощо) відлякує цивілізованих ін
весторів. Оскільки олігархи не 
мають шансів виграти конку
рентну боротьбу (як за внутріш
ній ринок, так і за поки не прива
тизовану державну власність) у 
ефективніших іноземних компа
ній, то вони сприяють закритості 
України, діючи за правилом «сам 
не гам і нікому не дам». Через по
вільні темпи припливу ПІІ еконо
міка втрачає колосальне джерело 
валюти.

Четверта причина – зовнішні 
борги. Через дефіцит валюти 
Україна змушена брати дедалі 
більші кредити (див. графік 8 
на стор. 28 – Ред.). Якщо на
прикінці 1990-х ми позичали 
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системи становить $8–12 млрд 
щороку. І лише чверть цього об
сягу повертається до неї у вигляді 
депозитів. Решта йде на оплату 
тіньового імпорту, вирушає в 
кейсах за кордон, формує готів
кові заощадження, які лягають 
«під матрац». По-третє, оскільки 
населення зберігає значні суми у 
валюті, то всі масштабні купівлі 
(авто, житло, побутова техніка) 
часто в ній і здійснюють. 

Як уникнути валютних криз 
та їх наслідків?

На це запитання немає швид
ких відповідей. Передусім слід 
докладати зусиль для структур
ної перебудови економіки. Націо
нальним виробникам слід фор
мувати замкнуті цикли випуску 
продукції, займати ринкові ніші, 
які мінімально залежать від еко
номічної кон’юнк тури. Насампе
ред це стосується енергетичної 
безпеки (виробництва енергоно
сіїв та збільшення енергоефек
тивності економіки), бо вона для 
України є ключовим компонен
том валютної. Крім того, слід за
безпечити сприятливий інвести
ційний клімат. Важливими кро
ками, спрямованими на відвер
нення валютних криз, можуть 
стати припинення практики 
трансфертного ціноутворення та 
усунення схем для виведення ка
піталу. Такі заходи змусили б 
працювати на національну еко
номіку десятки мільярдів дола
рів, які щороку залишають Укра
їну в не зовсім чесний спосіб. 
Окрім цього, слід методично пра
цювати над поверненням довіри 
населення до гривні, для чого пе
редусім потрібні відповідні ма
кроекономічні умови, щоб еконо
мічна стабільність тривала ро
ками. І не на словах, а на ділі. 

валюти з України. Це призво
дить до скорочення кількості 
грошей в економіці, бо валюту 
для виводу за кордон купують 
за гривню, яку знімають із ра
хунків у банках, що автома
тично створює проб леми з фі
нансуванням банківської сис
теми. Як наслідок – не адекватно 
щодо можливостей банків зрос
тають відсотки за депозитами 
та кредитні ставки на міжбан
ківському ринку, банкрутують 
окремі фінустанови. Полег
шення для сектору настає лише 
з девальвацією, коли відплив 
іноземних грошових одиниць 
змінюється їх притоком.

Третій – недовіра населення 
до гривні. Тримати заощаджен  ня 
у валюті вигідніше. Якби в 1996 
році ви поклали на депозит 100 
грн, то у 2012-му забрали б 845. 
Але, обмінявши ці гроші на до
лари й зробивши те саме, ви 
отримали б «зелений» еквіва
лент 1414 грн (див. графік 11 на 
стор. 30 – Ред.). Навіть якщо на 

піку девальвації (початок 2000 
року) можна було продати до
лари й відкрити депозит у гривні, 
то її дальше знецінення все одно 
з’їло б значну частину заоща
джень. 

Четвертим наслідком є дола
ризація економіки. По-перше, 
депозити в іноземних грошових 
одиницях становлять 40–50% 
усіх у країні (див. графік 12 на 
стор. 30 – Ред.). По-друге, витік 
готівкової валюти з банківської 

СЛіД ДОКЛАДАТи ЗУСиЛь 
ДЛя СТРУКТУРНОї 
ПеРеБУДОВи еКОНОміКи

щороку за кордоном валюту в 
обсязі 5–6% ВВП, то нині – 15–
20%. У 1995–1996 роках МВФ да
вав нам $0,7 млрд, а зараз уряд 
просить у 21 раз більше ($15 
млрд), хоча обсяг економіки в 
доларовому еквіваленті за той 
самий час виріс лише вчетверо. 
Піраміда банківського зовніш
нього боргу вже обвалилась у 
2008–2009 роках, тепер велика 
ймовірність, що наступним буде 
державний. Позичені гроші 
йдуть на проїдання або повер
нення старих боргів. Співвідно
шення зовнішніх запозичень до 
внутрішніх інвестицій у межах 
країни останніми роками стано
вить 90–100%, а в межах бю
джету – понад 150%. 

Наслідки валютних криз є 
системними й тривалими, вони 
консервують відсталість еконо
міки. Перший наслідок – деваль
ваційні валютні кризи призво
дять до зубожіння населення 
(див. графік 9 на стор. 29 – 
Ред.). Знецінення національної 
грошової одиниці з’їдає половину 
зарплат і пенсій у доларовому ек
віваленті. Оскільки більш ніж по
ловина споживчих товарів мають 
імпортне походження, то їхні 
ціни у гривні миттєво зростають. 
Відтак внутрішній товарообіг по
мітно втрачає оберти. Після го
стрих валютних криз на повне 
відновлення рівня життя насе
лення йде чотири-п’ять років: че
рез три-чотири – відроджується 
докризовий обсяг товарообігу, а 
через п’ять-шість – зарплати й 
пенсії в перерахунку на долари.

Другий наслідок – банків
ські кризи (див. графік 10 на 
стор. 29 – Ред.). Валютний де
фіцит формує девальваційні 
очікування й посилює відплив 
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Т
і питання, про які ми сьо
годні говоримо, кочують із 
року в рік. У моєму розу
мінні є дві базові проб-

леми. Насамперед це монопо
лізм, який вигідний для режиму 
і над створенням якого працю
вали цілими фінансово-проми-
словими групами багато років. 
Саме він сформував ту політичну 
кон’юнктуру, яка є в країні. Він 
же забезпечує контроль 10 олі
гархічних кланів над 80% вітчиз
няної економіки. Проблема мо
нополізму в Україні має кон

кретні прізвища: Фірташ (100% 
контролю у виробництві до
брив), Ахметов (100% в експорті 
електроенергії, 70% у металургії 
чи 60% у видобутку енергетич
ного вугілля). У руках двох олі
гархічних родин 70% авіапереве
зень у країні. Саме така еконо
міка є дуже зручною з погляду 
ручного управління. 

Як уже було сказано, страте
гічна мета необхідних перетво
рень – змінити структуру еконо
міки. І це правильно, але означає 
позбавити доходів тих, хто її 
сформував. А доходи основних 
олігархічних груп зараз дуже 
швидко зростають, попри про
блеми в українській економіці. 
Наприклад, статки Дмитра Фір
таша торік збільшилися на 560%. 

Тому ключове питання по
рядку денного сьогодні – зміна 
політичного режиму. Я кажу про 
це не як політик, а як громадя
нин, оскільки добре пам’ятаю, 
що перший бюджет Микола Аза
ров написав у 1994 році. За його 
особистим зізнанням, він був 
пря  мим або опосередкованим 
автором 18 українських бюдже
тів (!). Третину терміну незалеж
ності України нею керує Януко
вич: двічі як прем’єр-міністр і 
вже майже три роки як прези
дент із суперповноваженнями і 
тотальним контролем над адмі
ністративною, економічною та 
судовою вертикаллю, навіть ін
формаційною політикою. Що 

«якщо влада звернеться за кредитами до Росії 
чи Китаю, Україна ризикує стати сировинним 
придатком сировинного придатка»

йому заважало змінювати струк
туру економіки? Коли він брав 
кермо країни у 2010 році, частка 
сировинних галузей в експорті 
становила 67%, а 2012-го зросла 
до 70%. Як наслідок – залежність 
від зовнішньої кон’юнктури, 
вразливість до викликів. 

Для мене питання суверені
тету й питання валютної та бор
гової безпеки пов’язані в єдину 
систему. Україна у 2013 році має 
повернути $9 млрд зовнішньої і 
45 млрд грн внутрішньої забор
гованості. Яке джерело? Зрос
тання економіки або рефінансу
вання боргів новими боргами. 
Перше фактично відсутнє і може 
бути отримане лише за рахунок 
творчого підходу Держстату. 
Отже, беремо позики для того, 
щоб їх повертати.  

Є такий базовий показник, 
який визначає і валютну, і бор
гову безпеку, стабільність фінан
сів країни. Це дефіцит держбю
джету. У 2013-му він запланова
ний на рівні близько 50 млрд грн, 
тоді як у 2012-му – на рівні  
8 млрд грн, а реально рік було 
закінчено з дефіцитом 40 млрд 
грн. Я вважаю, що реальний де
фіцит держбюджету-2013 стано
витиме не менше ніж 100 млрд 
грн. Туди потрібно додати дота
ції НАК «Нафтогаз України», до
тації Пенсійному фонду, ОВДП 
на формування статутного фонду 
Ощадбанку, Аграрного фонду, 
державні гарантії тощо. А відтак 

Андрій 
Пишний,  

народний 
депутат,  

ВО 
«Батьківщина»

Приплив прямих іноземних інвестицій
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Графік 8. За відсутності достатніх джерел валюти Україна змушена 
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Графік 9. Девальвація відкидає країну на чотири-п’ять років назад: 
товарообіг відновлюється три-чотири роки, зарплати та пенс� в доларовому 
еквіваленті – п’ять-шість років

Реакція банківської системи на валютні кризи

0

2

4

6

8

10

12

1997 2000 2003 2006 2009 2012
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Курс гривні до долара на міжбанку
Відсоткові ставки на міжбанку (права шкала)

Графік 10. Валютні кризи призводять до кризи ліквідності банківської 
системи та країни загалом. Проблему вирішуе лише девальвація

28|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 6 (274) 8 – 14.02.2013

ЕКоНоміКА|валютНа бЕзПЕка

З
а

 д
а

н
и

м
и

 н
Б

у

З
а

 д
а

н
и

м
и

 н
Б

у
, м

В
ф

ф
о

т
о

: а
н

д
р

ій
 л

о
м

а
к

ін



рупційною оборудкою за часи 
незалежності. 

Щодо девальвації в мене не
має навіть стриманого опти
мізму. Вона буде. Єдине питання 
– наскільки глибокою і наскільки 
відчутною для українських гро
мадян. Якщо нам вдасться отри
мати кредит МВФ, то девальва
ція буде відносно керованою, а 
якщо ні, то до кінця року ми мо
жемо отримати і 12 грн за долар. 

Як планує реагувати наша 
політсила? Минулого тижня я 
вніс законопроект, який, власне, 
так і називається «Про забезпе
чення боргової безпеки». Він пе
редбачає необхідність повер
нення Верховній Раді функцій 
парламентського контролю і ви
магає від уряду в разі набли
ження до порогових показників 
бюджетного дефіциту або гра
ничного розміру державного 
боргу звітувати ВР у щоквар
тальному режимі, забороняє без 
її рішення перевищувати гра
ничні показники. Я готовий до 
обговорення й урахування про
позицій. 

Але, на моє переконання, роль 
цього парламенту навіть не в 
тому, що ми можемо зробити, а в 
тому, чому ми маємо завадити: 
втраті суверенітету всіма можли
вими заходами (комунікуючи із 
суспільством, виходячи на про
тести, влаштовуючи протисто
яння в середині ВР тощо). По
трібно забезпечити євроінтегра
ційний напрям розвитку України 
як єдино можливий і єдино пер
спективний для країни. Тому що 
нам годі чекати іншого, адекватні
шого за своїм складом плану ре
форм, аніж той, який виписаний в 
Угоді про асоціацію та всеохопну 
зону вільної торгівлі з ЄС. 

сів, має 2% світового населення і 
2% світового ВВП. Де її ефектив
ність, де її модернізація?

Ми не маємо права плутати 
причину і наслідок. Структурні 
проблеми в економіці, монопо
лізм, корупція – усе це наслідок 
того, що країною насправді 
правлять одні й ті самі клани 
впродовж усієї її незалежності. 
Не сума державного боргу ство
рює загрозу, а поведінка керів
ників держави, які накопичили, 
неефективно витратили і тепер 
не знають, як дати раду про
блемі. Не соромно позичати, 
адже для цього і є фінансові 
ринки та організації. Але це по
трібно робити під низькі відсо
тки і надовго, а головне – ефек
тивно використовувати ці 
гроші. 

Україна за час президентства 
Януковича фактично подвоїла 
суму державного і гарантова
ного державного боргу. Але чи 
відчули ми хоча б одну струк

турну реформу, яка привела б до 
необхідних для країни змін? 
Жодної. І не побачимо їх, оскіль-
 ки ті ресурси, які акумулюються 
в державному бюджеті, спрямо
вуються не на вирішення струк
турних проблем. Через дер
жавні закупівлі щороку прохо
дить 400–500 млрд грн. Це 
біль  ше, ніж сума держбюджету. 
А корупційна складова в їхній 
системі становить майже 50%. 
Євро-2012 стало найбільшою ко

РОЛь ЦьОГО ПАРЛАмеНТУ  
Не В ТОмУ, щО ми мОЖемО 
ЗРОБиТи, А В ТОмУ, чОмУ 
ми мАємО ЗАВАДиТи

постає питання: за рахунок чого 
балансувати? Відповідь: за раху
нок запозичень. 

А до кого йдемо по кошти? 
Адже це питання і валютної, і 
боргової безпеки. До МВФ та Сві
тового банку? Там дешево і мо
жуть дати довгі гроші. Але разом 
із тим ми отримуємо широкий 
перелік обґрунтованих економіч
них вимог, зокрема збільшення 
тарифів, включаючи реструкту
ризацію Нафтогазу і проведення 
приватизації. Усі вони об’єктивні. 
Але з їхнього боку є і політична 
вимога. Пригадую, як улітку 2012 
року устами заступника Держсе
кретаря США було сказано, що 
для поновлення співпраці між 
урядом України та міжнарод
ними фінансовими інституціями 
потрібно вирішити питання по
літичних переслідувань і стану 
української демократії. Це озна
чає, що нинішня влада або буде 
змушена вирішити ці питання, 
або не отримає грошей і зверта
тиметься до інших джерел фі
нансування. Але вони коротші, 
дорожчі й мають відповідне по
літичне підґрунтя. 

Йдеться про РФ і Китай. У ре
зультаті наша країна ризикує 
стати сировинним придатком си
ровинного придатка. А це пи
тання економічного суверені
тету, адже нам однозначно вису
нуть вступ до Митного союзу в 
обмін на одержання кредитних 
коштів від контрольованих Ро
сією фінансових структур. А яс-
кра  вою ілюстрацією того, що за 
ним іде, є досвід Казахстану, де 
закриваються виробництва і 
згортається інвестиційна діяль
ність. Яка може бути ефектив
ність у РФ, якщо вона, володіючи 
30% світових мінеральних ресур
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Х
отів би зосередитися ось 
на чому. По-перше, 
звідки в нас з’явилися всі 
ці борги і що нам по

трібно робити, щоб їх не було? 
Проблема в тому, що величезна 
частина економіки в тіні, а ті 
люди, які вже багато років при 
владі, відмовляються модерні
зувати належним чином засоби 
виробництва, інвестувати в них. 
Адже має бути не так, що Укра
їна як перевалочний пункт: до 
нас надходить сировина, ми її 
трішки переробляємо і відправ
ляємо далі. Повинні бути струк

тури, які могли б від «А» до «Я» 
випускати готову продукцію. 

Бюджет не одержує дуже ве
ликих доходів, які повинен би 
одержувати навіть за сьогодніш
ньої структури економіки. Нато
мість люди, які утримують владу і 
контролюють левову част  ку наяв
ного виробництва, можуть уни -
кати оподаткування, виводити 
свої прибутки в офшори.  

Варто також звернути увагу 
на проблему споживчих позик, ос -
кільки впродовж кількох остан
ніх років в Україні спостеріга
ється якесь божевілля з приводу 
цього кредитування, коли в кож
ному великому магазині можна, 
навіть не маючи відповідного 
рівня доходів, отримати ту чи 
іншу річ у кредит. Це величез
ний тягар для економіки, 
оскільки, стимулюючи в такий 
спосіб імпорт відповідних това
рів, ми поглиблюємо валютний 
дисбаланс. 

По-друге, як нам покривати 
ці борги, що з’явилися через, 
м’яко кажучи, непрофесійну, а 
насправді здирницьку політику 
нинішньої влади. Замість того 
щоб підвищувати довіру насе
лення до держави, робити так, 
щоб населення було готове купу
вати облігації внутрішньодер
жавної позики у великих обся
гах, а не тих, які в нас зараз є 
1–2%, а на рівні, як у США, Япо
нії, влада поводиться як орда, 
яка лише вилучає з банківської 

«Немає можливості ефективно обслуговувати 
та покривати наявні борги, оскільки не 
розвивається внутрішній фінансовий ринок»

системи все, що може, а відтак 
знижує довіру населення. Нато
мість щоразу шукає кредити за 
кордоном.

Така сама, до-речі, ситуація з 
газом. Замість того щоб форму
вати справедливі внутрішні ціни 
на блакитне паливо, ми бачимо, 
що підприємствам Ахметова, 
Фірташа та інших надаються 
певні пільги, натомість насе
лення, для якого газ має кошту
вати значно дешевше, аніж те
пер (тому що ми маємо достат
ній внутрішній видобуток па
лива для цього), сплачує майже 
стільки само, як і підприємства 
олігархів.  

Відтак борги в нас виникли 
через те, що, по-перше, струк
тура економіки неправильна: 
розвиваються не ті підприєм
ства, які повинні були б розвива
тися, і не так, як мали б розвива
тися, а по-друге, є певна куль
тура споживацтва, яка сьогодні 
процвітає в країні. Водночас не 
має можливості ефективно об
слуговувати та покривати наявні 
борги, оскільки не розвивається 
внутрішній фінансовий ринок, 
не залучаються пенсійні накопи
чення, щоб звичайні громадяни 
могли вкладати свої гроші у фі
нансові ринки, тобто не викорис
товується те величезне нагрома
дження валюти, яке є в людей. 

Щоб вирішити ситуацію, по
трібно докорінно змінити сис
тему влади. 

Юрій 
Левченко, 
керівник 
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ми мУСимО чіТКО 
ПОКАЗАТи СУСПіЛьСТВУ, 
КУДи йОГО КЛичемО

є 
дві проблеми: зовнішня і 
внутрішня. У нас справді 
фактично немає інозем
них інвестицій. Відсутня 

довіра іноземців до нас як до 
держави і як до суспільства. Ми 
не здатні наразі переконати зов  -
нішніх партнерів у тому, що з 
нами можна мати справу. І від
повідно не в змозі залучити ве
ликий фінансовий ресурс із За
ходу. Натомість маємо кредитні 
гроші, взяті під дуже високі 
відсотки і дуже короткі. Жити в 
кредит країні з кожним днем 
стає дедалі важче. Це що стосу
ється зовнішнього аспекту. 

Що стосується внутрішніх ре
сурсів, монополізації, то я ціл
ком згоден із паном Пишним. 
До-речі, «Свобода» зареєстру
вала в парламенті законопроект 
щодо ліквідації штучних моно
полій. Але є ще одна проблема – 
корупція. Гроші у вигляді хаба
рів не вкладаються в економіку. 
Їх конвертують у валюту і нама
гаються звідси вивезти. Система, 
яка продукує корупцію, зацікав
лена в тому, щоб економіка не 
працювала, щоб не було прозо
рих правил гри. Бо якщо вони є, 
якщо економіка працює, то не
має місця для корупційної скла
дової, а чиновник справно вико
нує свої функції. 

Ще один аспект: чи зацікав
лений великий капітал у де
вальвації гривні? Однозначно 
так. Адже кожна людина, яка 
має активи в понад мільярд до
ларів в Україні, заробляє ці 
гроші або на експорті, або на 

«розпилюванні» бюджету, але 
аж ніяк не на внутрішньому 
ринку. Я не бачу серед україн
ських мільярдерів жодного, хто 
отримував би великі прибутки 
на внутрішньому ринку. За ви
нятком аграрного сектору, але 
там дуже специфічні гроші – у 
нас мільярдерами в цій галузі 
стали лише ті, хто мав необме
жений доступ до бюджетних ко
штів. 

У нас дуже погано розвине
ний внутрішній ринок. 2012-го 
було зафіксовано дефляцію. Про 
що це свідчить? Про те, що ката
строфічно знижується купіве ль-
 на спроможність громадян, що 
люди не можуть собі дозволити 
цього року купити більше, аніж 
торік. Відповідно навіть за того 
убогого обсягу виробництва, 
який ми маємо, з’ясовуєть  ся, що 
товарів більше, аніж ринок може 
спожити. У результаті й ціни на 
товари падають. Що це тягне за 
собою? Скорочення робочих 
місць, зарплат, а відтак і праг
нення населення заощадити на 
всьому, на чому тільки можна. А 
далі ланцюжок замикається. 
Коли люди починають боятися 
того, що відбувається, вони вті
кають у валюту. 

За таких умов необхідно зро
бити так, щоб гроші, які є в насе

лення і сягають, за деякими під
рахунками, $100–200 млрд, по
вернулися в банківську систему і 
почали працювати на економіку. 
Але коли Арбузов ініціює пода
ток з продажу валюти 15%, гро
мадяни отримують сигнал, що в 
країні критична ситуація, що це 
робиться лише для того, щоб на
селення з переляку понесло 
свою валюту здавати в банки. 
Тобто людям зрозуміло, що з 
ними розмовляють із позиції 
сили? Ми маємо зачароване 

«Коли люди починають 
боятися того,  
що відбувається,  
вони втікають у валюту»

коло: одні бояться, а інші нама
гаються ще більше налякати. 

Тому, якщо ми як опозиція 
хочемо змінити правила гри в 
нашій країні, треба робити це 
тільки в один спосіб: усувається 
нинішня влада і на її місце при
ходить абсолютно інша. Бо ро
ками повторюється одне й те 
саме: абсолютна некомпетент
ність, агресивна поведінка ке
рівництва щодо населення, не
бажання чути суспільство, не
вміння спілкуватися з ним, від
кидання правильних ідей лише 
тому, що їх висуває опозиція.

Я вже згадував поданий 
нами законопроект про скасу
вання штучних монополій. Вне
сли також документ про скасу
вання так званої пенсійної ре
форми та про те, що мінімальна 
і максимальна пенсії не можуть 
різнитися більше ніж уп’ятеро. 
Але то не реформи. Це спроби 
зупинити те, що зроблено, а ми 
мусимо чітко показати суспіль
ству, куди його кличемо. На
приклад, повинні у правильний 
спосіб залучати інвестиції в 
нашу країну. Оскільки, якщо 
маємо розвинений внутрішній 
ринок, то таким чином даємо 
людям змогу накопичувати і 
віддавати валюту, яку вони три
мають на чорний день. Проте, 
не залучивши зовнішніх інвес
тицій, ми не отримуємо валюту, 
яка нам потрібна, негайно. А це 
можна забезпечити за допомо
гою певних законів. Приміром, 
поставити всіх імпортерів сіль
ськогосподарської техніки пе
ред фактом, що через п’ять ро
ків закриваємо наш ринок, але 
при цьому створюємо сприят
ливі умови для її виробництва у 
нас. 

Якщо ми тільки критикува
тимемо, врешті-решт нічого не 
зміниться. І суспільство повинно 
бачити різницю між нами й 
тими, хто керує. Інакше ми як 
опозиція не маємо права закли
кати до змін, оскільки для нього 
нічим не відрізнятимемося від 
влади. 

Олександр 
мирний, 

народний 
депутат,  

ВО «Свобода»
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Відчути різницю 
ВВП на особу в 

україні 2012 року 
становив
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Нордична супермодель
Повчитись у скандинавів можуть як ліві, так і праві політики

У 
питаннях реформи дер
жави в авангарді часто 
йдуть невеликі країни.    
У 1980-х роках попереду 

опинилася Британія – завдяки 
політиці тетчеризму і привати
зації. Довгий час зразком для 
багатьох реформаторів був кри
хітний Сінгапур. Тепер така 
роль, схоже, дістанеться скан
динавам.

Почасти це пояснюється 
тим, що в чотирьох головних 
нордичних країнах (Швеції, 
Данії, Норвегії та Фінляндії) 
справи посуваються дуже й 
дуже непогано. Якби можна 
було обирати місце на землі 
для повторного народження (в 
іпостасі людини зі звичай
ними здібностями й дохо
дами), найкраще було б при
йти на світ у землях вікінгів. 
Нордичні країни посідають 
верхні рядки всіляких можли
вих рейтингів – від економіч
ної конкурентоспроможності й 
соціального здоров’я до щастя. 
Вони уникнули і південноєв
ропейського економічного 
склерозу, і крайнощів амери
канської нерівності. Теоретики 
розвитку звикли називати 
успішну модернізацію «переїз
дом до Данії». А регіон, який 
раніше асоціювався з меблями 
в стилі «зроби сам» і кварте
том АBBА, став тим часом на
віть культурним осередком, 
батьківщиною серіалу «Убив
ство», знаменитого ресторану 
нордичної кухні Noma та відео
гри «Angry Birds».

Дещо із цих успіхів поясню
ється просто щасливим збігом 
у часі: скандинави розумно за
лагодили свою боргову кризу в 
1990-х. Але друга причина по
пулярності нордичної моделі 
цікавіша. Політики із цілого 
світу (а надто із загрузлого в 
боргах Заходу) можуть запози
чити в них схему реформи 
держсектору, яка зробила дер
жаву набагато ефективнішою і 
чутливішою.

ВіД ПеППі ДОВГАПАНчОХи 
ДО ПРиВАТНиХ ШКіЛ
Ідея економного нордичного 
державного апарату шокувати-
 ме як французьких лівих, котрі 
марять соціалістичною Скан -
динавією, так і американських 
консерваторів, котрі бояться, 
що Барак Обама схибнувся на 
«шведизації». Але вони від
стали від життя. У 1970–1980-х 
роках скандинавські країни і 
справді були машинами з ви
тискання податків на соціальні 
потреби. Бюджетні витрати 
Швеції 1993 року сягнули 67% 
ВВП. Астрід Ліндґрен, авторка 
«Пеппі Довгапанчохи», мусила 
сплачувати понад 100% подат ку 
на доходи! Але така податково-
бюджетна «соковижималка» 
ви  явилася неефективною: із 
чет  вертого місця в списку най
багатших країн світу (станом на 
1970-й) Швеція у 1993 році пе
ремандрувала на чотирнад
цяте.

Відтоді скандинави зміни-
 ли курс, беручи переважно 
вправо. Частка держави у ВВП 
Швеції втратила приблизно 18 
відсоткових пунктів і є мен

шою, ніж у Франції, а скоро 
може опуститися нижче, ніж у 
Британії. Податки урізано: 
став  ка корпоративного – дорів
нює 22%, що набагато менше, 
ніж у США. Нордичні країни 
зосередилися на підбитті ба
лансу. Поки містер Обама та 
Конгрес не можуть вирішити, з 
якого кінця почати вдоскона
лювати систему соціальної до
помоги, Швеція провела ре
форму пенсійної системи. Дефі
цит її бюджету становить 0,3% 
ВВП, а Сполучених Штатів – 
7%.

Що стосується освіти й охо
рони здоров’я, то тут сканди
нави демонструють такий са
мий прагматичний підхід. По-
ки ці системи працюють, дер
жаві байдуже, хто, власне, за
безпечує відповідні послуги на
селенню. У Данії та Норвегії 
приватні фірми мають право 
утримувати державні лікарні. У 
Швеції є загальна система 
шкільних ваучерів, а приватні 
платні заклади середньої осві-
 ти конкурують із державними. 
У Данії теж є ваучери, але такі, 
що їх можна поповнювати. Аме

За даними МВФ; національні джерела; Інститут Фрейзера; ОЕСР
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риканський економіст Мілтон Фрід
ман почувався б як удома саме в 
Стокгольмі, а не у Вашингтоні, фе
деральний округ Колумбія.

Усі західні політики заявляють, 
що підтримують прозорість і нові 
технології. Скандинави для цього 
мають більше підстав, ніж інші. По
казники діяльності всіх навчальних 
і медичних закладів реєструються. 
Держава змушена працювати під 
яскравим світлом прожекторів: у 
Швеції будь-який громадянин має 
доступ до офіційної інформації. По
літика зацькують, якщо він пере
сяде з велосипеда в державний ліму
зин. Батьківщина Skype і Spotify за
ймає також провідні позиції в елек
тронному урядуванні: податки 
можна сплачувати через SMS-
повідомлення.

Можливо, це нагадує розшире
ний тетчеризм, але скандинави ма
ють дещо і для прогресивних лівих, 
довівши, що можна поєднувати кон
курентний капіталізм та масштабну 
державну структуру: 30% їхньої ро
бочої сили працює в державному 
секторі. Для порівняння: в серед
ньому за країнами ОЕСР цей показ
ник становить 15%. Скандинави – рі
шучі прихильники фритредерства й 
не піддаються спокусі втручання на
віть задля захисту своїх культових 
компаній. Так, Швеція дозволила 
Saab збанкрутувати, а у Volvo тепер 
новий власник – китайський авто
виробник Geely. Водночас неабияку 
увагу вони приділяють довготермі
новій перспективі (найочевидніший 
приклад – суверенний фонд Норве
гії обсягом $600 млрд) і шукають 
способів пом’якшити несприятливі 
ефекти капіталізму. Приміром, у Да
нії діє система flexicurity – «гнучкої 
безпеки», яка полегшує роботодав
цям процедуру звільнення праців
ників, але водночас гарантує безро
бітним підтримку й перекваліфіка
цію. А Фінляндія організовує мережі 
венчурного капіталу.

ОСКОмА ПіСЛя  
«ШВеДСьКОГО СТОЛУ»
Нова нордична модель не бездо
ганна. Державні витрати в структурі 
ВВП у цих країнах усе ще вищі, ніж 
може витримати бюджет. Високі по
датки досі змушують підприємців 
переїздити за кордон: у Лондоні пов-
 но розумної шведської молоді. 
Надто багато населення, особливо 
іммігрантів, живе за рахунок соці
альної допомоги. Нагальні причини, 
що змусили уряди скандинавських 
держав урізати видатки (як-от на
ростання глобальної конкуренції), 
вимагатимуть нових і нових змін. 
Порівняно із Сінгапуром країни єв
ропейської Півночі надто громіздкі 
й замало уваги звертали досі на 
плюси перевірки потреби в соціаль
ній допомозі.

Попри те, чимдалі більше країн 
повинні дивитися на Скан  динавію 
як на приклад для наслідування. 
Західні партнери так само досягнуть 
меж розширення «великої дер
жави», як це вже сталось у Швеції. 
Коли Анґела Меркель переймається 
тим, що в ЄС проживають 7% насе
лення планети, на які припадає по
ловина світових соціальних видат
ків, частково за це «відповідальні» 
нордичні країни. Окрім того, вони 
засвідчують, що члени Євросоюзу 
можуть досягати справжніх еконо
мічних успіхів. Азія, запроваджу
ючи елементи держави загального 
добробуту, теж дивитиметься на 
Скандинавію. Скажімо, увага Китаю 
прикута до Норвегії.

Головний урок, який можна 
взяти в скандинавів, не ідеологіч
ний, а практичний. Держава попу
лярна не тому що сильна, а тому 
що ефективна. Швед із більшою 
охотою платить податки, ніж калі
форнієць, бо дістає за них при
стойні школи й охорону здоров’я. 
Далекосяжні реформи в нордич
них країнах давно залишили по
заду профспілки та бізнес-лобі. Ре
зультат можна побачити й пома
цати. Можна «вживити» в соці
альну державу ринкові механізми 
для підвищення її ефективності. 
Так само як і поставити програми 
соціальної допомоги на солідну 
основу, щоб не допустити зубо
жіння наступних поколінь. Але по
трібно захотіти викоренити коруп
цію та корисливі інтереси. А ще – 
бути готовим відійти від заяложе
ної ортодоксальності правих та лі
вих і шукати корисні ідеї в полі
тичному спектрі загалом. Тим ча
сом упродовж наступних років світ 
вивчатиме «нордичну модель». 
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Скандал, фашизм і футбол
Парламентська кампанія на Апеннінах вражає цинізмом  
і новими виборчими технологіями 

В 
Італії політичне життя 
довго нудним не буває. 
Увага електоральної кам
панії (перед парламент

ськими виборами, що відбу
дуться 24–25 лютого) сфокусува
лася передусім на непопуляр
ному податку на нерухомість. 
Але місцевої пікантності ситуації 
додали фінансовий скандал, но-
ва ганебна заява Сільвіо Берлус
коні та футбольна зірка.

Скандал вибухнув 22 січня, 
коли Джузеппе Муссарі подав у 
відставку з посади голови Асоці
ації італійських банків. На посаді 
директора найстарішої у світі 
фінустанови Monte dei Paschi di 
Siena (MPS) він нібито укладав 
сумнівні угоди з похідними цін
ними паперами (деривативами) 
потай від регулювальних орга
нів. Політичного забарвлення 
скандалові додає той факт, що в 
очах громадськості MPS нероз
ривно пов’язаний із лівими. 
Місто Сієна лежить у «червоній» 
Тоскані. 13 із 16 директорів фун
дації, яка є найбільшим акціоне
ром MPS – політичні призна
ченці.

Угоди з деривативами явно 
мали на меті врівноважити або 
приховати вплив купівлі банком 
MPS іншого – Banca Anton  veneta 
– у 2007-му. Це придбання обі
йшлося MPS на 36% дорожче 

ціни, заплаченої за останній 
лише на місяць раніше іспан
ським Banco Santander. Італійцям 
такі незрозуміло високі ціни не 
новина, бо часто це є джерелом 
відкатів політикам. Багато хто 
схиляється до думки, що кошти 
від продажу Banca Antonveneta 
було використано для політичної 
кампанії та підкупу.

Навіть якщо це неправда, 
такі чутки зашкодять репутації 
лівоцентристської Демократич
ної партії (ДП), яка очолює ви
борчі перегони. Два опитування 
громадської думки засвідчили, 
що через цей скандал ДП вже 
втратила один відсотковий пун-
 кт у рейтингах. Із результатів ви
дно й інше: ще більше потерпа
ють групи, які стоять за прем’єр-
міністром Італії Маріо Монті. 
Його, колишнього радника ін
вестиційної компанії Goldman 
Sachs, вважають другом банкірів. 
Іще до цього скандалу в MPS 
були проблеми, і Монті опи
нився під вогнем критики за те, 
що для допомоги йому викорис
тав кошти платників податків. 
25 січня акціонери MPS схва
лили програму фінансової допо
моги на суму €3,9 млрд ($5,3 млрд) 
з використанням «бондів Монті» 
під гарантію державної скарб
ниці. Але опоненти нинішнього 
очільника уряду кажуть, що він 
запровадив податок на нерухо
мість, аби знайти кошти на поря
тунок банку.

Очевидну вигоду від цього 
дістає Сільвіо Берлусконі, чий 
правий альянс із Північною лі
гою тіснить і надалі коаліцію ДП 
та радикальнішої партії «Ліві, 
екологія, свобода». Але 27 січня 
Берлусконі утнув таке, що в 
будь-якій іншій країні просто по
ховало б його як політика. У день 
пам’яті Голокосту він заявив, що 
хоча на фашистському диктаторі 
Італії Беніто Муссоліні й лежить 
вина за прийняття антисеміт
ських расових законів, «багато в 
чому іншому він був молодцем».

Берлусконі й раніше тепло 
відгукувався про Муссоліні. Але 

фраза, сказана з такого приводу, 
справляє враження заздалегідь 
обдуманого вчинку. Берлусконі 
взагалі схильний до ляпів. Та 
водночас він уміє вправно вико
ристовувати тактику шоку для 
досягнення мети. За даними 
опитувань, 20% його потенцій
них виборців вагаються або зби
раються утриматися від голосу
вання. Можливо, Берлусконі та
ким чином намагається не дати 
їм опинитися в обіймах крайніх 
правих: серед новачків на цих 
виборах – рух CasaPound, назва
ний на честь американського по
ета (й симпатика фашизму) Езри 
Паунда. А може, Берлусконі хо
тів підбадьорити більш нетерпи
мий електорат заздалегідь, пе
ред наступною скандально-
сенсаційною ескападою.

29 січня його ФК «Мілан» за
явив про придбання таланови
того чорношкірого бомбардира 
Маріо Балотеллі. Трансферна 
угода вартістю понад €20 млн 
потішить фанатів, і не лише в 
Ломбардії – області навколо Мі
лана. Вибухового, потужного й 
неоднозначного Балотеллі дуже 
не вистачало в апеннінському 
футболі упродовж усіх трьох ро
ків, що минули після його пере
ходу до «Манчестер-Сіті». Один 
італійський оглядач сказав, що 
його повернення варте 400 тис. 
голосів.

Ще до скандалу з MPS опиту
вання свідчили, що лівим не здо
бути контролю над Сенатом без 
підтримки з боку Монті та його 
групи. Оскільки верхня палата 
має такі самі повноваження, як і 
нижня, такий контроль – необ
хідна умова стабільного уряду. 
Але майбутній італійський кабі
нет, схоже, стане широкою коа
ліцією, що охоплюватиме цілий 
спектр політичних сил від право
центристів до лівих радикалів – 
такою різношерстою, як ко
манда Романо Проді у 2006–
2008 роках. Суворим реформам, 
що потрібні Італії для ожив
лення її напівмертвої економіки, 
це не віщує нічого доброго. 
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Війна з 
терабайтами

Перехід на електронний банкінг 
посилює вразливість  

до хакерських атак

м
іж запилюжених па
горбів північніше Ма
дрида ховаються при
садкуваті будівлі, що їх 

охороняють так ретельно, як у 
давнину – банківські підземні 
сховища. Усередині стоять довгі 
ряди серверів, що обслуговують 
величезну імперію міжнарод
ного банку Santander. Ще після 
теракту у Всесвітньому торго
вому центрі 2001 року фінуста
нови на зразок цієї вклали мі
льярди в системи безпеки й ду
блювання центрів даних для їх
нього захисту від терористів і 
природних катастроф.

Однак загрози банкам теж 
змінилися. Хоча фізична інфра
структура світової фінансової сис
теми загалом безпечна, цього не 
скажеш про програмне забезпе
чення, яке в ній використовують. 
Керівництво банків і регуляторні 
органи дедалі більше непокоїть 
загроза фінансовій стабільності з 
боку хакерських мереж, які за 
кілька минулих місяців провели 
цілу серію атак на банки.

За цей час близько 30 вели
ких глобальних банків (здебіль
шого американських) зазнали 
серії нападів із метою виведення 
з ладу їхніх сайтів. Ці акції відомі 
під назвою «розподілені атаки 
на відмову в обслуговуванні» 
(DDoS-атаки), тому що хакери 
використовують цілу армію інфі
кованих комп’ютерів для бом
бардування «мішені» інтернет-
трафіком, аби перевантажити 
канали зв’язку. Хоча ці втор
гнення відносно прості, вони пе
ріодично псували кров клієнтам, 
які намагалися скористатися 
онлайн-послугами різних бан
ків, зокрема JPMorgan Chase, 
Wells Fargo, Citigroup and PNC.

З’явились і деякі новітні риси, 
як-от реєстрація комп’ютерів у 
«хмарних» центрах даних, що 
збільшує обсяг генерованого по
рожнього трафіку. Кілька фахів
ців, знайомих із цими атаками, 
говорять про всі ознаки держав
ної підтримки хакерів; багато хто 
підозрює, що не обійшлося без 
допомоги Ірану.

Особливої шкоди (крім ко
роткочасних незручностей) ці 
атаки не завдали переважно 
тому, що були спрямовані проти 
інфраструктури для загального 
користування банків-жертв, а не 
проти зв’язків з іншими фінуста
новами й платіжними систе
мами. Та навіть так вони пока
зали уразливість систем управ
ління рахунками й платежів. 
Професор Росс Андерсон із Кемб
риджського університету, фахі
вець із систем безпеки, боїться, 
що хакери можуть посіяти хаос, 
спрямувавши DDoS-атаки на 
основну інфраструктуру банків, а 
не на їхні сайти. «Якби 20 тис. 
машин почали бомбардувати 
британські платіжні термінали в 
останні вихідні перед Різдвом, – 
каже Андерсон, – люди могли б 
розраховуватися в магазинах 
лише готівкою».

Інша небезпека – хакери мо
жуть перейти від грубих DDoS-
атак до набагато складніших, та
ємно проникаючи в банківські 
електронні системи, що дасть їм 
змогу викрадати або стирати 
дані. «З того, що ми вже бачили, 
смертельної загрози не було», – 
заявив представник регулятор
них органів. «Водночас ми хо
чемо випередити цю хвилю. 
Основна проблема в тому, що ри
зики швидко трансформуються, і 
їх важко виявляти».

Офіційна реакція включає в 
себе посилення регулятивного 
нагляду за комп’ютерними сис

темами банків і «бойові на
вчання» (симуляція атак на фі
нустанови й мережі, які їх 
з’єднують). Але зробити ще по
трібно чимало. Наразі в банків 
мало стимулів, щоб ділитись ін
формацією про атаки та слабкі 
місця з регуляторними органами 
або конкурентами. Наглядові 
структури теж, схоже, не дуже 
готові відкрито розповідати про 
свої проблеми або проводити 
розслідування банками власних 
промахів, як-от відмови систем у 
Королівському банку Шотландії 
в середині 2012 року, внаслідок 
чого багато клієнтів не могли 
отримати доступу до власних ра
хунків і проводити транзакції.

Єдине, що можуть зробити 
регуляторні органи, – це визнати: 
відмова ІТ одного банку здатна 
викликати фінансову нестабіль
ність або підірвати довіру до та
ких платіжних засобів, як дебітні 
картки. Тоді вони могли б прово
дити відкрите ранжування банків 
та якості роботи їхніх електрон-
них систем і таким чином приму
шувати їх покращувати роботу, 
якщо в чомусь вона не дотягує до 
встановлених стандартів.

Утім, цей підхід порушує 
інше, складніше питання: як 
бути урядові? Просто змусити 
банки інвестувати більше ко
штів у кібербезпеку, а чи на
дати власні ресурси для захисту 
фін установ від атак ворожих 
держав або їхніх сурогатів? 
«Ніхто у Сполучених Штатах не 
повинен забезпечувати власну 
протиповітряну оборону, – на
голошує Річард Бейтліч із ком
панії Mandiant, яка займається 
питаннями комп’ютерної без
пеки.  – Ми маємо армію для 
захисту від вторгнення на нашу 
територію. А хто в нас захищає 
кіберканали влади? Ніхто. За
ходь, хто хоче». 
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ЗВіЛьНеННя ВіД БУХеНВАЛьДА ТАБОРАми ГУЛАГУ
«Освобождение» України  

в роки Другої світової війни 
як форма легітимізації 

радянської влади

За підрахунками радянських 
істориків, Червона армія у 1943–
1945 роках «визволила» 727 міст 
у Радянському Союзі, 484 – в 
дев’яти країнах Центрально-
Східної Європи (Польщі, Румунії, 
Угорщині, Чехословаччині, Ні
меччині, Болгарії, Югославії, Ал
банії, Австрії), а також у двох схід
ноазійських країнах – Китаї та 
Кореї. Однак ніде, окрім постра
дянського простору (та ще Алба
нії і Кореї), ці дати бойового ка
лендаря Червоної армії не роз
глядають як щось епохальне в іс
торії країни, як такі, що саме 
після них розпочалося справді 
мирне й цивілізоване життя. Од
ним словом, заміна Бухенвальда 
чи Освенцима на табори ГУЛАГу 
не означала для країн Центрально-
Східної Європи принципової зміни 
в плані набуття певних людських 
прав і свобод. Яким же чином во
яки Червоної армії, позбавлені 
останніх, могли нести комусь 
якесь «визволення»? Тим більше 
що РСЧА була таким самим зло
чинним інститутом радянського 
тоталітарного режиму, як і Вер
махт – гітлерівського Третього 
Рейху (див. стор. 50).

Зрештою, це питання термі
нології. Якщо збройні сили демо
кратичних США, Великої Брита
нії та Франції наприкінці війни 
окупували Західну Німеччину, то 
Радянський Союз, держава тота
літарна, таки «визволив» її східну 
частину разом із Берліном. Коли 
навіть російська царська армія у 
1813–1814 роках здійснювала за
кордонні походи в Європу під час 
наполеонівських війн, то сталін
ський СРСР – «визволяв» країни 
від коричневої чуми в роки Дру
гої світової. Чому тут дивуватись? 
Адже, згідно з лєнінсько-
марксистською ідеологією, в разі 
успішної реалізації ідеї світової 
комуністичної революції така 
доля чекала й на решту людства.

Тиждень вирішив розгля
нути феномен радянського «ви
зволення» України в 1943–1944 
роках і визначити, чим воно було 
насправді для її населення. Досі 
як у публічному, так і в науко
вому дискурсі в нас спостеріга
ється виразне «роздвоєння осо
бистості». Якщо в 1917–1920 ро

П
ісля врочистого святку
вання в Росії 70-го ювілею 
перемоги Червоної армії 
над Вермахтом у вирі

шальній битві Другої світової – 
Сталінградській – та початку ко
рінного перелому у війні на Схід
ному фронті на користь Радян
ського Союзу Україна має всі 
шанси на два роки зануритися в 
епопею офіційних і неофіційних 
церемоній відзначення ювілей

них дат звільнення від 
німецько-фашист-
ських загарбників 
окремих міст, міс
течок, селищ і сіл, 
а також загаль
ного святкування 
Дня визволення 

(28 жовтня 1944 
року).
Традиція масштаб

них коммеморацій та
кого роду, що склалась за 

СРСР, не має ані сучас
них, ані історичних анало
гів у інших країнах. Ніде у 
світі Другу світову (в радян

ській інтерпретації «Вєлі
кую Отєчєствєнную») не вша
новують так, як на пострадян
ському просторі. З одного боку, 
це можна пояснювати характе
ром та масштабами її ведення на 
Сході й, зокрема, в Україні, а з 
другого – наслідком глибоко 
вкоріненого міфу ВВВ, що віді
грав і відіграє надалі для імпер
ських амбіцій Кремля легітимі
зувальну роль. У нашому ви
мірі такі практики репрезента
ції минулого, що досі залиша
ються важливою частиною пу
блічного простору, заважають 
успішному подаланню спадку 
совка й відверто грають проти 
незалежності держави. Ска
жімо, за весь 21 рік самостій
ного існування України Харків, 
дата «визволення» якого при
падає на 23 серпня, як і багато 
інших східноукраїнських міст, 
практично не відзначали 24 
серпня як національного свята. 
Водночас «визвольна» комме

моративна традиція тією чи 
тією мірою характерна і 

для інших регіонів 
України, зокрема й 

західних.
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УКРАїНЦі У СВОїй БіЛьШОСТі 
Не СПРиймАЛи РАДяНСьКУ 
ВЛАДУ яК СВОЮ АНі ДО 
ВійНи, АНі ПіД чАС Неї,  
АНі В ПеРШі РОКи ОПіСЛя

ЗВіЛьНеННя ВіД БУХеНВАЛьДА ТАБОРАми ГУЛАГУ
ках Україну окуповують жорстокі 
й підступні війська більшовиць
кої Росії, які грабують, палять, 
розстрілюють, реквізують тощо, 
то в 1943–1944-му вони раптом 
перевтілюються в добрих, усміх
нених, хоробрих і відчайдушних 
воїнів-миротворців, які звільня
ють українців від потворного 
фашистського режиму, словом, 
стають «НАШИМИ». Зненацька 
радянський режим, що органі
зував у 1930-х роках штучний 
Голодомор-геноцид і проводив 
масові репресії, зокрема й на на
ціональному ґрунті, стає мало не 
рідним і близьким.

Тиждень уже писав про те, 
що комуністичний період в істо
рії України, коли вона входила 
до російсько-радянської імперії, 
був часом окупації, і що будь-які 
спроби його легітимізації прин
ципово не змінюють цього ви
значення (див. Тиждень, № 
46/2012). Концепт «визволен-
 ня», що був нав’язаний україн
цям, як і іншим народам СРСР, у 
процесі конструювання глобаль
ного міфу «Вєлікой Отєчєствєн
ной» мав якраз на меті легітимі
зувати радянський режим в очах 
населення (граючи на бінарному 
протиставленні «наші – німці»), 
закріпити його й остаточно зце
ментувати штучну спільноту під 
назвою «радянський народ» 
(див. стор. 54). «Визволення» 
1943–1944 років у нашому ви
падку стало такою собі другою 
«українізацією» 1920-х, засобом 
укорінення режиму й набуття 
ним рис «свого» в очах насе
лення.

Як з'ясовував Тиждень  
цього разу, криза лояльності 
українців до сталінського ре
жиму, яка масштабно прояви
лася на початковому етапі 
німецько-радянської війни під 
час поспішного відступу Черво
ної армії під натиском Вермахту, 
призвела до того, що понад 90% 
населення довоєнної УРСР за
лишилося на окупованій на
цистами території. Зірвані мо
білізаційні кампанії не тільки 
в Західній Україні, а й у бага
тьох східних регіонах (зо
крема, Сталінській та Харків
ській областях) свідчили про 

те, що українці основною своєю 
масою не хотіли воювати за ра
дянську владу, котру не сприй
мали як свою ані до війни, ані 
під час неї, ані в перші роки 
опісля, пам’ятаючи про масові 
більшовицькі злочини. Такою, 
врешті-решт, для них не стала 
й «нова Європа» Адольфа Гіт
лера, будована на терорі, ре
пресіях і расовій теорії. Вия
вом цієї нелояльності до двох 
режимів стало розгортання в 
роки війни в Україні повстан
ського руху, очолюваного ОУН 
(див. Тиждень, № 41/2012).

Утім, для певної частини 
українського суспільства після 
жахіть нацистського «нового по
рядку» радянська влада, що по
верталася, бачилася меншим 
злом. По-перше, населення 
прагнуло позбутися расового 
приниження, що його відчувало 
в умовах німецької окупації, по-
друге, сподівалося на певне пе
реформатування самого кому

ністичного режиму, його лібера
лізацію (чого не відбулося), а 
по-третє, повернення до мир
ного життя, з яким асоціювався 
СРСР. Попри вияви радості та 
оптимізму серед певних катего
рій населення, основна його маса 
була насамперед перейнята 
власним виживанням в умовах 
війни і не мислила категоріями 
державного престижу чи вій
ськової слави (див. стор. 42). 
Тим паче що більшість остеріга
лася помсти з боку сталін
ського режиму за «зраду» 1941 
року. Селяни очікували рес
таврації колгоспної системи, 
партійні діячі, інтелігенція та 
радянські військовополонені, 
які залишилися на окупованій 
території, – репресій. Деякі 
розглядали повернення черво
них як просту зміну окупанта 
(див. стор. 38). Однак, відчу

ваючи тяжку кривду з боку нім
ців, багато хто прагнув помсти
тись їм у лавах Червоної армії.

Для сталінського режиму 
процес «визволення» був не 
тільки засобом легітимізації 
своєї влади над повторно захо
пленою під час боїв із Вермахтом 
територією України. Це був та
кож час кривавої розплати за не
лояльність українців. Окрім кла
сичних репресій і терору проти 
осіб, які співпрацювали чи бодай 
контактували з нацистами, в 
умовах воєнного часу новим за
собом відплати стали радянські 
мобілізаційні кампанії, що були 
в багатьох випадках формою по
смертної реабілітації людей, які 
залишилися на окупованій те
риторії і мали «спокутувати про
вину перед Батьківщиною влас
ною кров’ю». Особливості радян
ського воєнного мистецтва, коли 
перемоги здобували не якістю, а 
кількістю й людське життя ні
чого не важило, передбачали 
«чудову» тактику, що була ши
роко апробована в 1943–1944 ро
ках на багатьох вихідцях із Укра
їни, яких нерідко в якості гар
матного м’яса після призову без 
належного озброєння, обмунди
рування та вишколу кидали в 
найгарячіші точки фронту на ві
рну загибель, особливо під час 
битви за Дніпро восени 1943-го. 
Хоча це аж ніяк не заперечує 
особистого й колективного вне
ску українців-червоноармійців у 
боротьбу проти нацизму (див. 
стор. 46).

Чи були радянські мобілізації 
цілеспрямованою репресивною 
акцією? На жаль, офіційних до
кументів, які прямо про це свід
чили б, немає, як, зрештою, від
сутні ключові накази щодо Голо
домору, однак свідчення очевид
ців і документи нижчого рівня 
говорять про те, що вони розгля
далися як своєрідна форма від
плати «зрадливим українцям». 

Україні потрібно позбутися 
міфів щодо радянського «визво
лення» 1943–1944 років, які зава
жають подолати постколоніаль
ний та постгеноцидний синдром і 
стати на шлях розбудови повно
цінної національної держави із 
власною ідентичністю. 
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Для значної частини українського населення  
«сталінське визволення від німців», немов  
у дзеркальному відображенні, повторювало  
картину гітлерівського «звільнення України  
від більшовиків» у 1941-му

м
іфи творяться двома 
характерними спосо
бами: замовчуванням 
незручної істини та 

нав’язуванням суспільству свідо
мої неправди чи напівправди – 
того, «як треба» це пам’ятати. 
Міфотворчість «Вєлікой Отєчє
ствєнной» багата на обидві ці 
«методології». Спочатку сталін
ські ідеологи зробили «вівісек
цію» періоду дружби з Гітлером 
і трагічного 1941 року, які майже 
цілковито було вилучено з жи
вої пам’яті суспільства. А потім 
радянські міфотворці вже не 
шкодували бронзи і глянцю, до
даючи їх до реальних і піррових 
перемог Червоної армії. 

Щодо «визволення» Укра
їни з-під німецької окупації, то 
цей украй складний і контро
версійний період історії мав із 
погляду радянської влади ва
гомі причини для його «пере
робки». Повернення Червоної 
армії супроводжувалося як 
«чистками колаборантів», так і 
загальною мобілізацією місце
вого населення, котре радян
ські генерали використовували 
як справжнє «гарматне м’ясо». 
Окремою проблемою стала для 
сталінського режиму боротьба 
з національно-визвольним ру
хом у західних регіонах, що на
був свого піка саме в цей період 
і тривав аж до кінця 1940-х – 
початку 1950-х років. 

Тож для значної частини 
українського населення «сталін
ське визволення від німців», не
мов у дзеркальному відобра
женні, повторювало картину гіт
лерівського «звільнення України 

від більшовиків» – звільнення 
без визволення. 

ПОмСТА ВиЗВОЛиТеЛіВ
Нацистський окупаційний ре
жим викликав жах і ненависть 
майже серед усіх верств україн
ського населення. І все ж, попри 
загалом негативне ставлення до 
німців, повернення сталінізму 
сприймалося в Україні доволі 
неоднозначно. Для мешканців 
східноукраїнських міст, які най
більше потерпали під час окупа
ції і були фактично приречені 
нацистською політикою на по
ступове вимирання, вороття ра
дянської влади означало відро
дження надії на життя. Навіть 
роль «гвинтика» в тоталітарній 
системі видавалася набагато 
привабливішою порівняно з 
перспективою залишитися на
завжди німецьким рабом, пред
ставником нижчої раси –  
унтерменшем. Повернення ко
муністичної влади означало на
дію на отримання сталої роботи 
і плати, налагодження власти
вої радянській системі певної 
соціальної допомоги (видача 
пайків, допомога сім’ям фронто
виків, медичне обслуговування 
тощо), а отже, відновлення вже 
призабутого за часи окупації 
звичного радянського способу 
життя.    

Водночас велика частина на
селення з тривогою очікувала 
помсти з боку сталінського ре
жиму. Серед українського за
галу було чимало тих, хто ак
тивно чи пасивно співпрацював 
із німцями. Окрім участі в полі
ції та служби у Вермахті до їх

нього числа радянська влада за
раховувала різних місцевих ке
рівників (насамперед старост у 
селах), навіть двірників, які 
складали для німців списки ко
муністів і євреїв тощо. Розплати 
дожидали і сотні тисяч чолові
ків, які дезертирували з Черво
ної армії у 1941 році (див. Тиж
день, № 25/2011), і жінки, які 
мали статеві контакти з нім
цями. Не могли почуватися в 
безпеці й члени партії, які зали
шилися на окупованій території 
і не пішли до партизанських за
гонів, а також цілі етнічні групи 
й навіть народи (зокрема, крим
ські татари). Фактично такими, 
що «завинили» сталінському 
режиму, могли вважатися всі, 
хто активно не боровся з нім
цями. 

Водночас для того, щоб ви
жити в Україні за доби окупа
ції, потрібно було в той чи ін
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ПіСЛя «ВиЗВОЛеННя» 
ЗНАчНА чАСТиНА НАСеЛеННя 
З ТРиВОГОЮ ОчіКУВАЛА 
ПОмСТи З БОКУ 
СТАЛіНСьКОГО РеЖимУ

ший спосіб контактувати або 
співпрацювати з ворогом. Ко
жен робив це своїм робом. Діа
пазон такої «співпраці» був до
волі широкий – від служби в 
німецьких адміністративних і 
господарських установах, полі
ції, Вермахті аж до роботи на 
заводі чи в сільському госпо
дарстві, сплати податків на ко
ристь окупаційної влади тощо. 
Зазначимо, що на окупованій 
території залишилося понад 
90% населення УРСР. Поміж 
нього чималу частину стано
вила інтелігенція, передусім 
технічна, зокрема інженери, 
які допомагали німцям віднов
лювати роботу підприємств 
після панічного відступу черво
них у 1941-му. Приміром, на 
Донбасі за їхньою участю було 
поновлено роботу вугільних 
шахт, багато з яких підірвали 
більшовики під час відступу. 

Годі й казати про сільське гос
подарство, щедрими плодами 
якого повною мірою користува
лися окупанти. 

Тож не дивно, що після 
майже двох років німецької оку
пації сталінська влада розглядала 
українське населення як суцільно 
винне у «зв’язках» із ворогом. 7 
лютого 1944 року на ІХ пленумі 
письменників СРСР у Москві таку 
позицію висловив письменник 
Петро Панч, зазначивши, що 
«все населення, що мається зараз 
у визволених районах, по суті, не 
може вільно дивитися в очі на
шим визволителям, позаяк воно 
якоюсь мірою заплуталося у 
зв’язках із німцями». «Хтось гра
бував квартири й установи, – по
яснював він, – хтось допомагав 
німцям у їхньому розбої і розстрі
лах, хтось спекулював, торгував, а 
дехто з дівчат, втративши від
чуття патріотизму, подекуди жив 
із німцями». 

Згодом підозрілими визнали 
всіх, хто залишався на окупова
ній території, що знайшло своє 
офіційне відображення в сумноз
вісній графі радянської анкети 
«Чи були ви або ваші родичі на 
окупованій території». Згідно з 
останніми розсекреченими да
ними, за 1943–1953 роки більш 
ніж 320 тис. радянських грома
дян було арештовано в СРСР за 
співпрацю з німцями. В Україні 
ця статистика за 1943–1957-й об
числюється в 93 тис. 690. Більше 
ніж половина з них походили із 
Західної України і нерідко кара
лися передусім за націоналіс
тичну діяльність («за українсько-
німецький буржуазний націона
лізм»), яку комуністична влада 
стало пов’язувала з «колабора
цією». 

Першими відчули лють і не
нависть «визволителів» до тих, 
хто «прислужував німцям», 
мешканці Слобожанщини й 
Донбасу. В рапорті представ
ника нацистського міністерства 
для окупованих східних терито
рій Мюллера при групі армій 
«Південь» повідомлялося, при
міром, про те, що в секторі 
Слов’янськ – Барвінкове – Кра
маторськ – Костянтинівка на
ступного дня після приходу на
весні 1943 року Червоної армії 
НКВД провів масові арешти. 
Під репресивний удар потра
пили ті, хто служив у поліції, 
працював у німецькій адміні
страції чи господарських служ

бах, а також дівчата, які викону
вали функції перекладачок або 
мали якісь стосунки з гітлерів
цями. Частину арештованих од
разу вивезли до Красного ли
ману. Жінок, які мали статеві 
контакти з німцями – були ва
гітні чи народили від них, од
разу було вбито разом із їхніми 
дітьми. Загалом знищено 
близько 4 тис. осіб.

Жінки ставали подекуди чи 
не першими об’єктами помсти 
Червоної армії після її повер
нення. У щоденниках Олексан
дра Довженка, приміром, згаду
ються непоодинокі випадки їх 
розстрілів за «зраду», що було 
звичайним явищем у період 
«визволення». Чого в цьому вій
ськовому злочині було більше: 
садизму на сексуальному ґрунті 
чи «шляхетного» патріотичного 
обурення скривджених чолові
ків, ще належить з’ясувати. 
Інакше важко зрозуміти мотиви 

холоднокровного вбивства ра
дянським генералом дівчат-
підлітків, «зрадниць Вітчизни» 
після відвертих допитів. Восени 
1943 року були розстріляні 
представниці прекрасної статі 
під Мелітополем. Під впливом 
цих подій у кіноповісті До
вженка «Україна в огні» з’явився 
образ жінки, яка «спала з іта
лійським офіцером» і яку за це 
вбивають партизани. 
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Киянка Ганна Дзюбенківна 
розповідала, як після звіль
нення Києва Червоною армією 
в місті розпочалися обшуки і 
репресії. На будинках вішали 
спеціальні ящики, куди гро
мадяни мали кидати доноси 
на тих, хто «прислуговувався» 
гітлерівцям (такі самі ящики з 
написом «У.Н.К.В.Д.» розвішу
вали перед цим у Харкові). До 
її помешкання прийшли енка
ведисти проводити обшук. 
Жінка працювала посудомий
кою в німецькій їдальні, тож її 
звинуватили у співпраці з фа
шистами. На її столі були зна
йдені німецькі журнали Adler, 
і хоча Ганна не читала німець
кою, цього було достатньо для 
її арешту.

КРиЗА ЛОяЛьНОСТі 
І все ж головна проблема влади, 
що поверталася, полягала не 
так у помсті зрадникам, як у від
новленні діяльності радянської 
адміністрації, адже ані місцеві 
ради, ані партійні органи не 
функціонували. Як невдовзі ви
явилося, це стало вкрай непро
стим завданням передусім че
рез проблему лояльних і відда
них кадрів. Британського вій
ськового кореспондента Верта 
дивувало те, що Червона армія 
після «визволення» українських 
міст призначала головами місь
ких рад росіян, а не українців. 
«Чи не бажає армія, – запитував 
він, – бачити у великих україн

ських містах невдовзі після їх 
визволення на відповідальних 
адміністративних посадах «щи
рих росіян» більше, ніж україн
ців, які внаслідок їхньої націо
нальності могли бути толерант
нішими до місцевого населення. 

Чи було це випадково, що в 
Умані, а перед тим у Харкові, а 
після цього в Одесі мерами 
мали стати росіяни?» 

Стрижнем відновлюваної 
влади мали стати місцеві ко
муністи, які пройшли крізь 
горнило партизанської та під
пільної боротьби з ворогом. 
Однак, як виявилося, біль
шість із них не лише не боро
лися, а й подекуди колабору
вали з німцями. На окупованій 
території України залишилися 
загалом 142 тис. 134 комуністи, 
тобто понад 25% складу КП(б)
У, а з них 113 тис. 890 спокійно 
пережили гітлерівський «но
вий порядок». Приміром, 
згідно з доповідною запискою 
НКВД, на тимчасово окупова
ній території Ворошиловград
ської області (сучасна Луган
ська обл. – Ред.) легально про

живала значна кількість чле
нів і кандидатів ВКП(б) та ком
сомольців. Тільки в самому Во
рошиловграді на 15 квітня 1943 
року зареєстровано таких від
повідно 750 і 350 осіб. 

Отже, як і інші категорії 
українського населення, біль
шість комуністів потрапили в 
категорію підозрілих і трива
лий час перевірялися партій
ними і компетентними орга
нами. У КП(б)У періодично про
водилися чистки, а її віднов
лення розтяглося на довгі роки, 
аж поки з армії не повернулися 
додому свіжоспечені комуністи 
та не пішов потік партійних і 
господарських кадрів із Росії.  

«ДАй БОЖе, щОБ Це 
миНУЛОСя, А Те Не 
ВеРНУЛОСя»
Українське селянство також 
було схвильоване поверненням 
сталінського режиму, передусім 
через перспективу відновлення 
старої колгоспної системи. Такі 
настрої повною мірою виражала 
сентенція, поширена на селі на 
початку 1943 року стосовно нім
ців і більшовиків: «Дай Боже, 
щоб це минулося, а те не верну
лося». 

Український селянин зустрі
чав Червону армію доволі стри
мано. «Утаїти пасивне ставлення 
українців до війни і радянських 
перемог було неможливо, – при
гадував югославський комуніст 
Мілован Джилас, який відвідав 
Україну в 1944 році. – Населення 
справляло враження похмурої 
прихованості, а на нас не звер
тало жодної уваги. І хоча офі
цери – єдині люди, з якими у нас 
був контакт, – мовчали чи гово
рили про настрої українців у 
перебільшено-оптимістичних то
нах, російський водій крив їх ма
том за те, що вони погано вою
вали, а росіяни тепер ось мають 
їх визволяти». Югославський ко
муніст згадував також про те, що 
уманського секретаря райкому 
дратував пасивний настрій міс
цевих мешканців під час окупа
ції, позаяк партизанський загін, 
яким він керував, був такий не
численний, що не міг упоратися 
навіть з українською пронімець
кою поліцією. 

Те, що повернення «совєтів», 
або «червоних», як їх тут нази
вали, не викликало навесні 1944 
року ентузіазму в тій самій 
Умані, підмітив і британець 

ВТРАТи СеРеД УКРАїНЦіВ 
чАСіВ «ВиЗВОЛеННя» БУЛи 
НеПОміРНО БіЛьШими, 
НіЖ ЗА ГіТЛеРіВСьКОї 
еКСПАНСії В 1941 РОЦі 

40|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 6 (274) 8 – 14.02.2013

ТЕмА НомЕРА|«освобоЖДЕНИЕ» УкраЇНИ



Верт. «Місцеві мешканці – пи
сав він, – здавалося, були до
сить байдужими до того, що від
бувається. Майор Кампов 
(справжнє ім’я письменника Бо
ріса Полєвого) намагався пояс
нити іноземцю причину такого 
прохолодного ставлення селян 
до радянської влади наслідками 
фашистської окупації, «яка де
моралізувала багатьох людей у 
цій частині країни»: «І хоча 
вони ненавидять німців, все ж 
таки значною мірою втратили 
відчуття соціалістичної свідо
мості й стали обмеженими у 
своєму світогляді», на що корес
пондент іронічно зауважив про 
себе, що «доведеться, мабуть, 
багато попрацювати, щоб вихо
вати в цих людей потрібне від
чуття радянської свідомості». 

У розмові, яка відбулася між 
ними, зайшлося і про колгоспи, 
і про ставлення до них україн
ських селян. «Вони жили тут 
відносно непогано під час оку
пації, тому що хитрий україн
ський селянин є найкращим у 
світі фахівцем-віртуозом з при
ховування продовольства, – ви
словив поширену поміж радян
ської партійної еліти думку Бо
ріс Полєвой. – Вони завжди хо
вали його від нас, і можете собі 
уявити, як це добре у них вихо
дило при німцях. А зараз, коли 
ті розчарували їх, пообіцявши і 
не роздавши землі, вони споді
ваються, що, мабуть, ми ліквіду
ємо колгоспи, але ми цього не 
зробимо».

мОБіЛіЗАЦія –  
АКТ ВіДПЛАТи
Ще одним важливим факто
ром, який суттєво знижував 
градус оптимізму серед україн
ського населення з приводу 
його звільнення від нацистів, 
стала радянська військова мо
білізація, форми проведення 
якої виявилися вкрай жор
сткими, якщо не сказати жор
стокими. Такого вигляду їй 
надавало те, що до її здій
снення була підключена діюча 
армія, яка дістала карт-бланш 
на майже необмежене вико
ристання місцевого людського 
ресурсу відповідно до своїх по
треб.  

Справді, участь фронтових 
військкоматів у процесі мобілі
зації значно пришвидшувала 
введення до бойових дій нових 
резервів. І водночас така 

форма постачання армії люд
ським ресурсом впливала на 
якість відбору та підготовки 
рекрутів, призводила до пору
шень вікових, медичних та ін
ших стандартів призову, пере
дусім термінів їх підготовки. У 
підсумку це негативно позна
чалося на боєздатності радян
ських військ. Від самого по
чатку повернення Червоної ар
мії в Україну радше правилом, 
аніж винятком із нього стала 
практика кидання в бій погано 
озброєних і непідготовлених 
до нього людей, що більше на
гадувало акт жорстокої від
плати тим, хто перебував під 
ворожою окупацією, ніж на
дання можливості українцям 
помститися своїм кривдникам 
– гітлерівцям. Власне, навіть 
останнім було незрозуміле 
таке ставлення до своїх. Прові
вши в цей період обстеження 
полонених червоноармійців, 
німці дійшли парадоксального 
висновку, що Радянський Союз 
остаточно вичерпав усі свої 
людські ресурси, адже серед 
нового поповнення виявилося 
чимало підлітків, осіб похи
лого віку, що були мобілізовані 
з числа місцевих мешканців 
кілька тижнів тому.

Український письменник-
емігрант Михайло Дорошенко 
розповів у своїх мемуарах, як 
під час призову до Червоної ар
мії в його рідній Кіровоград
ській області людей гнали до 

бою без зброї, наказуючи здобу
вати її самим у сутичці з воро
гом. Політруки та командири 
казали: «Цим трудом і своєю 
кров’ю ви повинні змити вашу 
провину перед Батьківщиною та 
її великим вождем Сталіним». 

Про занепокоєння україн
ської радянської інтелігенції 
станом мобілізації свідчать що
денники Олександра Довженка. 
Приміром, восени 1943 року він 
занотував розповідь письмен
ника Віктора Шкловського про 
те, що в боях гине велика кіль
кість мобілізованих в Україні 
звільнених громадян, що їх 
звуть чорносвитками, позаяк 
вони воюють у домашньому 
одязі без жодної підготовки, як 

штрафні. До них ставилися, як 
до винуватих. Один генерал ди
вився на них в бою і плакав.... 
«Усіх мучить думка про нелюд
ські небачені страждання на
роду, – записав Довженко після 
зустрічі з кількома своїми знайо
мими. – Розповідають, що в 
Україні починають уже готувати 
до мобілізації 16-річних, що в бій 
женуть погано навчених, що на 
них дивляться як на штрафних, і 
нікому їх не жалько. Як страшно 
думати, що внаслідок отакого 
Україна може лишитися без лю
дей. Адже 19-річних дівчаток 
уже теж призивають до армії, а 
скільки понищив і погнав до 
клятої Німеччини Гітлер». 

Загалом в Україні було мобі
лізовано до Червоної армії від 2,7 
до 3 млн осіб, тобто приблизно 
10% населення, а отже, була про
ведена загальна мобілізація. У 
деяких західних областях з ме
тою позбавлення УПА потенцій
них бійців вона мала тотальний 
характер – понад 15%. 

Усе це не останньою мірою 
вплинуло на те, що втрати се
ред українців часів «визво
лення» були непомірно біль
шими, ніж за гітлерівської екс
пансії в 1941 році.  

УКРАїНСьКе СеЛяНСТВО 
БУЛО СХВиЛьОВАНе 
ПОВеРНеННям 
СТАЛіНСьКОГО РеЖимУ 
ПеРеДУСім чеРеЗ 
ПеРСПеКТиВУ ВіДНОВЛеННя 
КОЛГОСПНОї СиСТеми
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Автор: 
микола 
Боровик

Визволителі очима 
визволених
Реальна картина повторного захоплення Червоною армією України у 
1943–1944 роках була далека від бравурного образу комуністичної 
пропаганди

і
сторію воєн пишуть пере
можці. Прагнучи закріпити 
здобуту на полі бою владу, 
вони конструюють потрібну їм 

історичну пам’ять. В основі її – 
історичні міфи, покликані мобі
лізувати вигідні особам біля 
керма ретроспективні емоції.

Можливо, найяскравішою 
ілюстрацією такої міфотворчості, 
прикладом узурпації правлячим 
режимом історичної пам’яті є ви
плеканий у повоєнні роки офі
ційний радянський міф «Великої 
Вітчизняної війни» з його устале
ним набором штампів, що мали 
підмінити й витіснити живу 
пам’ять про те лихоліття. Цей міф 
пропонував просту і зрозумілу 
двоколірну картину минувшини, 
в якій не залишалося місця влас
ній правді очевидної більшості 
жителів тогочасної України.

Одним із найпарадоксальні
ших, але й найживучіших серед 
таких кліше виявився концепт 
«визволення». У підсумку війни, 
котру навіть радянська пропа
ганда представляла як боротьбу 
за свободу і проти рабства, СРСР 
не лише ви явився єдиною з її 
основних учасників країною, що 
залишилася під владою тиранії, 
а ще й накинув диктатури своїм 
найближчим західним сусідам.

Звернення до джерел усної 
історії дає нам змогу уявити, на
скільки різноманітнішою і су
перечливішою була реальність, а 
також побачити ту вій ну під ін
шим кутом зору – не «визволи
телів», а «визволених». Зрозу
міло, що будь-яка пам’ять існує в 
певних соціальних рамках. На
кинуті офіційною пропагандою 
термінологія та оцінки тією чи 

тією мірою сформували пам’ять 
про Другу світову. Найбільшою 
мірою такого впливу зазнала 
пам'ять осіб, чий привілейований 
соціальний статус залежав від 
їхніх військових заслуг. Оче
видно, менше це стосується 
пам’яті людей із «проблем
ними», з радянського погляду, 
спогадами: колишніх військово
полонених, остарбайтерів, гро
мадян, що залишилися на оку
пованій нацистами території. 
Більшість із них мовчали про 
своє воєнне минуле десятиліт
тями. Спробуймо надати їм 
слово.

НАШі, РУССКі, КРАСНі
Найперше, що впадає в око, коли 
знайомишся з такого роду свід
ченнями, – це проблематичність 
колективного радянського «ми». 
Здебільшого радянських вій
ськових, так само як і партиза
нів, ба навіть представників офі
ційної влади оповідачі зарахову
ють до дбайливо виплеканої ко
муністичною пропагандою кате
горії «наших». Хоча водночас в 
оповідях про повернення Черво
ної армії часто трапляються по
няття «красні», «русскі», інколи 
«кацапісти». Та й «наші» нерідко 
звучить швидше з гіркою іро
нією. «Приходять до нас… А один 
п’яний. Боже, що він робив, цей 
наший! Наший! Ганяв за цею 
мамою… А ми на печі. Чую я, але 
що ж. Я ж не піду, бо він же ж 
мене зґвалтує… Перед мамою і 
перед всіма. От тобі й наші були 
такі… Тоже були добрі. Були 
німці добрі, були й наші добрі», 
– пригадує пані Катерина з Ві
нниччини.

Показово, що жителі Захід
ної України, найкритичніше на
строєні стосовно радянської 
влади, теж часто вживають по
няття «наші», причому найчас
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ДЛя БАГАТьОХ РАДяНСьКА 
ДійСНіСТь ВияВиЛАСя 
Нічим Не КРАщОЮ  
ЗА ЖиТТя ПіД НАЦиСТАми

тіше як синонім поняття «рус
скі». Найбільш вражаючий при
клад: мешканка Ужгорода пані 
Олена, народжена у Словаччині 
в угорсько-словацькій змішаній 
родині, свою розповідь про вступ 
до Закарпаття радянських військ 
починає словами «коли при
йшли наші...».

Як насправді сприймало 
прихід Червоної армії, а відтак і 
повернення радянської влади 
населення різних регіонів Укра
їни – питання дуже непросте. 
Очевидно, бравурна радянська 
картинка визволення із загаль
ним піднесенням, квітами й 
сльозами щастя є лише части
ною реальності. Можемо з пев
ністю стверджувати хіба одне: на 
час повернення в Україну черво
них нацистський режим не мав 
тут підтримки. Кілька років бру
тального владарювання Тре
тього Рейху з масовим винищен
ням євреїв, яке часто відбува
лося на очах населення, та де
монстративною зневагою до 
людської гідності місцевих меш
канців переконали у марноті 
сподівань на нормальне співіс
нування з німцями навіть тих, 
хто спочатку дивився на них як 
на «визволителів від більшо
вицьких неволі й злиднів».

Відновлення сталінського 
режиму викликало в українців 
суперечливі почуття. Значна 
частина очікувала на помсту 
Кремля. Були, однак, і споді
вання на кардинальні зміни в 
політиці та економіці. Та осно
вний настрій чи не найточніше 
відбиває поширена тоді на селі 
приказка: «Аби це пішло, а те не 
прийшло».

АБи ТіЛьКи ВиЖиТи
Прості люди здебільшого не мис
лили категоріями перемоги, пом
сти чи державного престижу. 
Вони були швидше заклопотані 
власним виживанням, долею рід
них, збереженням господарства. 
«Ну, звичайно, […] зустрічали ра
дянські війська] зі сльозами, з ра
дістю… […]. Не стільки війська, 
скільки кожен свою дитину, свого 
чоловіка. Ці раділи. А ті, хто 
отримав повідомлення про заги
бель, то їм було байдуже, вони на
віть заздрість мали», – пригадує 
пані Катерина із села Степанці, 
що на Черкащині.

Прихід ЧА, з одного боку, 
означав позбавлення від 
ненавис ного нацистського ре

жиму, а з другого – зазвичай і 
призов до війська батьків, чоло
віків, синів. Багато з них невдо
взі гинули. «Відразу мобілізація 
пройшла, батька мобілізували 
на фронт – пішов. Дуже багатьох 
із села [забрали]... Батько мій, як 
сказати, він зброю таку, як охот
нічє ружйо, він знав, бо було в 
діда воно. А багато таких мужи
ків, які нічого не знали, знали 
коней гнати, худобу пасти… І їх 
відразу погнали на фронт», – 
розповідає пані Марія із села Зе
ленче на Хмельниччині.

У багатьох випадках радян
ська мобілізація була формою 
покарання для українців за не
лояльність до сталінського ре
жиму. Сьогодні така версія ви
кликає суперечки, але тоді 
люди досить чітко усвідомлю
вали, що діється. «Вони їх на 
фронт зразу, оцих-о, що у ямах 
ховалися, німців ожидали. А 
вони як поприходили, то люди 
ж є, то подоказували, що німців 
дожидали… Дак вони їх на 
фронт, на першу лінію їх. Вони 
там і погибли», – розказує пані 
Марія із міста Кагарлика Київ
ської області.

Хтось згадує про це із осудом: 
«А оце ж як тільки освободили… 
а брат же ж був по «броні» мій, 
ну, а потом же ж їх усіх, чи, може, 
й неправильно, ну, тепер я щи
таю так, де, може, й неправильно 
поступали, всіх брали. Були ж 
такі, що в плєн попали, а потом з 
плєну були потікали і в село по
приходили і жили отут. До жінок 
поприставали тоді й жили. Оце їх 
усіх – розбирались чи не розби

рались – забрали. І оце й брата 
забрали у якийсь запасний полк і 
не обмундировували, нічого і 
прямо на фронт… А потом він аж 
в Англії був. У плєн попав і в Ан
глії аж був брат. А ото тоді… така 
ненависть якась була на цих лю
дей, що вони осталися чи не ті
кали, не евакуірувалися». Зде

більшого люди згадують про мо
білізацію як про невідворотну 
біду.

ВиЗВОЛиТеЛі
Солдати-визволителі в реаль
ності сильно відрізнялися від 
переможно-забронзовілого й 
упевнено-всміхненого образу 
радянського маскульту. Нерідко 
брудні, вошиві, виснажені, ра
дянські бійці частіше викли
кали співчуття й жаль, а не за
хват: «Кажу, як німці приїхали, 
вони й самі їли, мали їсти що, і 
нас годували. Над нами не зну
щалися, давали що мали. А при
йшли русскі, всьо забирали. 
Мама корову видоїла, щоб нам 
дати молока, а вони прийшли – 
всьо молоко випили. Голодні 
були. Їх не годували так, як нім
ців. Кожен німець ішов на 
фронт, то він мав всьо своє на 
три, на чотири дні запасу їди. 
Що навіть як кухня не працю
вала, то мав їду з собою. А наші 
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були бідні», – розповідає пан Те
одозій із Тернопільщини.

Далекою від хрестоматійного 
образу «визволителя» була й по
ведінка радянських військовос
лужбовців, якою вони інколи 
мало відрізнялися від загарбни
ків: «[У нас] не було такого, щоб 
[німці] іздівалися… Коли вже 
наші прийшли, і якийсь офіцер… 
понравилась… ну, всі дівчата бі
гали, щось помагали… і він до неї 
пристав, вона вскочила в кори
дор і закричала – і він вистрелив, 
її вбив. Це з наших офіцерів 
отаке», – розповідає пані Наталія 
з Полтавщини. Подібні спогади 
залишилися і в мешканки села 
Комсомольське на Вінниччині 
пані Любові: «А боялися… не нім
ців, а наших. Ці прийшли, в по
гріб… Усе горілку шукали. Наші 
солдати – все горілку, і якось так 
страшно: «А горілка є? А як я на
йду, то що буде!?»

Найбільш вражаючих форм 
«здичавіння» війська набуло на 
території Німеччини та інших 
«визволених» країн Централь-
но-Східної Європи, де ниці люд
ські інстинкти, інколи спричи
нені, а частіше просто прикриті 
жагою помсти ворогові, набули 
неймовірних масштабів. Звіль
нені в Німеччині остарбайтери з 
України часто самі стикалися з 
насильством із боку радянських 
військовослужбовців або спосте
рігали наругу над місцевим на
селенням. «Ну, наші… наші пад
лєци… вони не добрі були люди, 
ні. Що, люд винуватий був? Хоч і 
ті бідні німці? Вони заходили, а 

дома ж гарні, чистота, а порядки 
такі, вони розривали перини… 
Вилазять на стіл, нагадять, ся
дуть, порозкидають усе! Ну 
сумно, ну сумно! І ще кажуть: 
Фашисти». Ви гірші фашистів 
були! Особенно руські лаяли їх, 
руські лаяли їх, що такі коварні 
були», – пригадує колишня під
невільна робітниця з Київщини.

ШиЛО НА миЛО
Яким стало життя населення 
після «визволення»? Джерела 
містять доволі строкатий спектр 
оцінок. Очевидно, що в мешкан
ців міст, які до війни становили 
привілейовану частину радян
ського суспільства і побут яких 
зазнав найбільших перетурба
цій за часів німецької окупації, 
воно змінилося на краще. Водно
час навіть люди, перейняті щи
рим радянським патріотизмом, 
досить швидко відчули крах 
своїх сподівань на гідне май
бутнє: «Знаете, отношение 
было… люди были счастливы 
тем, что были, как говорится, не 
немцы, вели к своему строю, мы 
вернулись к своему строю. Но 
этот строй люди боялись! Это 
тоже был строй, ну… знаете, как 
приехала первая американка, 
она сказала: «Какие вы 
счастливые, что не знаете, как 
плохо живете!» Люди работали 
за копейки! Буквально за ко
пейки. Но вместе с тем, люди 
очень боялись этой власти и 
были против этой власти […]. 
Просто некуда было людям де
ваться», – розповідає пані Ва

лентина із селища Ворзель на 
Київщині.

Селянство мало ще менше 
підстав почуватися визволеним. 
Для багатьох радянська дій
сність виявилася нічим не кра
щою за життя під нацистами: 
«Добре ставились [до радянської 
влади], бо людям треба примі
ряться, яка влада є, така примі
ряється. Німець був чотири годи 
– робили, а красні зайшли, то 
тоже робили… Робили, яка 
власть не була. І німцям робили, 
і красним робили, тільки хто 
хтів – платив, а хто хтів – не пла

тив. Як тобі хоч, то не платили ж 
нічого, як до войни ми робили. 
Тикнуть там по 300 грам, по 400 
грам, а те, що вкрадеш у пазуху 
десь – ото твоє, а те все заби
рало государство, бо государ
ство було бідне. Це вже після 
войни робили люди полуда
ром. Не платили, а паспорта 
нікому не дають. Десь би ро
боту можна найти, а паспорта 
ніхто тобі не дасть. Куди ти 
підеш без паспорта?» – запи
тує пані Марія із села Кор
жівка на Київщині. Загалом 
спогади селян мало чим відріз
няються, коли йдеться про 
життя після приходу радянської 
влади, усі змальовують жахливі 
злидні й кричуще безправ’я.

Я цілком свідомий того, що 
змальована тут картина «визво
лення» засадничо неповна і що 
кожен, хто має особисті спогади 
про війну, міг би додати до неї 
своїх барв, принісши власну 
правду. Але я певен: жодні нові 
свідчення не заперечили б 
факту, що життя завжди склад
ніше за міфи, як і того, що війна 
– це завжди нелюдська річ, і що 
нелюдські режими воюють у не
людський спосіб, використову
ючи і, що ще страшніше, «пере
травлюючи» та «перекручуючи» 
людей. Мало яка війна говорить 
про це переконливіше ніж ця, 
водночас наша й не наша – котра 
має вже багато назв і ще більше 
пам’ятей. 

ПРОСТі ЛЮДи ЗДеБіЛьШОГО 
Не миСЛиЛи КАТеГОРіями 
ПеРемОГи, ПОмСТи чи 
ДеРЖАВНОГО ПРеСТиЖУ,  
А БУЛи ЗАКЛОПОТАНі 
ВиЖиВАННям

12–16 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):
13 лютого, 18:00 – лекція Валерія Лисенка «Історія найдавніших книг 
Русі».
15 лютого, 18:00 – оголошення переможця конкурсу художнього 
репортажу «Самовидець» від видавництва «Темпора».
16 лютого, 15:00 – «Книги про вічне»: творча зустріч із письменником 
Мирославом Дочинцем.

|| Львів (просп. Свободи, 7):
12 лютого 18:00 – презентація книжок Христини Лукащук «Курва» 
й Наталки Доляк «Гастарбайтерки» (спільно з видавництвом «КСД»).
14 лютого 18:00 – презентація книжки Люсі-Мод Монтґомері «Енн із 
Зелених Дахів» (спільно з видавництвом «Урбіно»).

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
12 лютого, 18:00 – історичний клуб «ХроноТоп». Дискусія «Холодний Яр 
по-вінницьки: повстанський рух на Східному Поділлі».
14 лютого, 18:00 – поетично-амурні читання з відкритим мікрофоном 
«Кохання в нових іпостасях».

|| Харків (вул. Сумська, 3):
12 лютого, 19:00 – дискусія «Навіщо нам кохання, або Щасливого Дня 
св. Валентина!». Робоча мова – англійська.
13 лютого, 18:30 – ФРІ-вечір «Пошук життєздатної моделі незалежного 
театру в Україні». Модерує директор театр-студ� «Арабески» Світлана 
Олешко.
15 лютого, 18:00 – презентація книжки Лариси Денисенко «Відлуння: від 
загиблого діда до померлого» (спільно з видавництвом «КСД»).

|| Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
13 лютого, 18:00 – презентація книжки Люсі-Мод Монтґомері «Енн із 
Зелених Дахів» (спільно з видавництвом «Урбіно»).
15 лютого, 18:00 – презентація книжки Романа Чихарівського «Святі не 
вимовляють «р».
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Олешко.
15 лютого, 18:00 – презентація книжки Лариси Денисенко «Відлуння: від 
загиблого діда до померлого» (спільно з видавництвом «КСД»).

|| Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
13 лютого, 18:00 – презентація книжки Люсі-Мод Монтґомері «Енн із 
Зелених Дахів» (спільно з видавництвом «Урбіно»).
15 лютого, 18:00 – презентація книжки Романа Чихарівського «Святі не 
вимовляють «р».



упродовж 1943–
1945 років із тери-

торії україни до 
лав рСчА було мо-

білізовано від 

2,7–3 
млн до 

4 млн осіб

Визволені на війну
Бої за Україну супроводжувалися безвідповідальним і безжальним 
використанням місцевого людського контингенту в наступальних 
операціях Червоної армії

Р
адянські мобілізації на 
території України в Другу 
світову були частиною за
гальносоюзної призовної 

кампанії, зорієнтованої від пер
ших місяців війни не на форму
вання дієвої стратегії, на
вчання й підготовку військ до 
ведення бойових дій, а на здо
буття перемоги за рахунок зна
чної кількісної переваги в жи
вій силі. Під час війни в УРСР 
вони відбувалися двома хви
лями. Перша (від 23 червня 
1941 року до повної окупації 
республіки в липні 1942-го) збі
галася в часі з оборонними бо
ями, а друга (1943–1945) – із 
проведенням наступальних 
операцій, наслідком чого стало 
повторне захоплення Червоною 
армією території України.

УКРАїНСьКий мОБРеСУРС
Швидке просування німців, ха
латність військкоматів, хаос в 
органах влади, поразницькі на
строї на місцях та недовіра до 
тогочасного режиму стали при
чинами поступового зриву мобі
лізаційних заходів. У багатьох 
центральних та східних облас
тях явка на призовні пункти ча
сом не перевищувала 50%, у За
хідній Україні цей процес було 
фактично повністю зірвано. 
Значна частина щойно взятих 
на фронт не дісталася до своїх 
військових частин. За даними 
мобілізаційного управління 
Генштабу РСЧА, на окупованій 
території СРСР за ли ши лося по
над 2 млн осіб мобресурсу – 
війсь ко во зо бо в’язаних та призо
вників. За підрахунками до
слідників – 5 млн 631 тис. Із них 
в Україні – понад 3 млн.

Разом з утікачами із фронту, 
оточенцями, відпущеними з ні
мецького полону додому радян
ськими військовополоненими, 
а також юнаками, які за час пе

ребування під окупацією дося
гли призовного віку, та літніми 
й хворими чоловіками (їхній 
статус як військовозобов’язаних 
було закріплено додатковими 
наказами радянського коман
дування упродовж 1942–1943 
років) вони стали потенційним 
контингентом другої хвилі 
призову в ході відвойовування 
території України в німців.

На цей час у Червоній армії 
вже катастрофічно не вистачало 
людських ресурсів. Із різних кін

ців на фронт відправляли всіх 
придатних до військової служби. 
Для заміни рядового й молод
шого командного складу військ 
ППО, ВПС, зв’язку, тилових час
тин та установ мобілізовували 
жінок. Було встановлено новий, 
значно більш обмежений пере
лік хвороб, за яких військово-
зобов’язаного вважали придат
ним до несення служби. До вій
ська були мобілізовані рідні «во
рогів народу» та інші «неблаго
надійні» громадяни.

загалом за роки ві-
йни червоноармій-
ську форму одягло 

понад 

7 млн
 жителів урСр 

(майже 23% особо-
вого складу зброй-

них сил СрСр)

Автор: Людмила Рибченко
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Змінилися й правила при
зову. В наказі ставки верхо
вного головнокомандування 
від 9 лютого 1942 року було за
значено: «Оскільки діюча армія 
повинна своєчасно діставати 
поповнення живою силою, а 
підготовлений військовий кон
тингент тилу через транспортні 
труднощі затримується в дорозі 
й прибуває в діючі частини не
своєчасно, військові ради армій 
дістають дозвіл на самостійне 
поповнення своїх частин жи
вою силою в ході наступу». Та
ким чином, проводити набір 
щойно звільненого населення у 
свої підрозділи могла сама Чер
вона армія, котра наступала. 
Армійські призовні комісії ре
крутували чоловіків віком від 
17 до 50 років, зокрема із числа 
тих, хто з початку війни не був 
мобілізований на фронт. Ар
мійському командуванню на
казано було терміново сформу
вати запасні полки, що мали 

здійснювати відбір, призов і 
15-денну бойову підготовку мо
білізованого контингенту в 
зоні дії своїх армій.

На перший погляд, даний 
наказ бачиться доволі лібе
ральним, бо ще на початковому 
етапі німецько-радянської ві
йни Сталін засуджував грома
дян СРСР, які залишилися на 
окупованій території, оголошу
ючи їх «зрадниками Вітчизни». 
А тепер вони мали змогу лега
лізуватися, потрапити до лав 
Червоної армії, відзначитись у 
боях і отримати нагороди. Од
нак за прискіпливішого огляду 
перебігу мобілізацій на терито
рії України стає помітною ра
зюча відмінність між офіцій
ними наказами та методами їх 
практичного виконання. Усі ні
бито ліберальні нововведення 
нівелювалися безвідповідаль
ним, безжальним використан
ням місцевого людського кон
тингенту в наступальних боях. 
З одного боку, це було продо
вження практики ведення ві
йни ціною будь-яких утрат, а з 

другого – виявом хворобливої 
підозрілості та недовіри сталін
ського режиму до осіб, котрі за
лишилися під окупацією.

«СПОКУТУВАТи ВиНУ 
КРОВ’Ю»
Радше правилом, аніж винят
ком, стало використання що
йно мобілізованих, погано 
озброєних і непідготовлених 
людей у наступальних боях в 
обхід армійських запасних пол
ків, а також практика мобіліза
цій новобранців військовими 
частинами, дивізіями й навіть 
полками без урахування ін
струкцій згори. Якщо на по
чатку звільнення України, коли 
бої точилися з перемінним 
успіхом й доволі часто ситуація 
на фронті вимагала негайного 
реагування, оперативне вико
ристання щойно рекрутованих 
подекуди було вимушеним за
ходом, то згодом воно стало 

невід’ємною частиною плану
вання та здійснення стратегіч
них операцій.

У спогадах колишніх ко
мандирів та бойових докумен
тах часто можна зустріти на
кази виконувати бойові за
вдання за рахунок викорис
тання саме місцевого контин
генту. Зокрема, колишній бойо
вий офіцер-піхотинець, голова 
товариства ветеранів 38-ї стрі
лецької дивізії Алєксандр Лєбє
дінцев у своїх мемуарах прига
дував один із таких випадків.

«Із невеликого села Долина, 
– писав він, – лише в наш полк 
14 листопада ми призвали 72 
чоловіків. Однофамільців Кия
ниць було тринадцять, Кия
щенків і Плют по дев’ять. Ком
бати ходили по хатах і призи
вали під наш Бойовий Прапор 
усіх, хто залишився вдома, а та
кож тих, хто встиг підрости за 
два роки окупації. З нового по
повнення було сформовано два 
стрілецькі батальйони. У чому 
були одягнені військовозоб-
ов’язані, в тому й вийшли на 
оборону свого рідного села із 
власними лопатами. Коли від
рили окопи, їм вручили гвин
тівки, автомати, кулемети. Ба
гато так і загинули за 10 км від 
рідної домівки поблизу Герма
нівської Слобідки, де впродовж 
27–28 грудня дивізія втратила 
132 чоловіків убитими й 285 по
раненими».

Разом із військовозобов’я

заними зі звільнених територій, 
яких уперше мобілізували до 
лав РСЧА, чекали на свій по
вторний призов оточенці, ко
лишні військовополонені, де
зертири та інші категорії грома
дян. Відповідно до наказу на
чальника Головуправформу 
Червоної армії Єфіма Щаденка 
від 10 березня 1943 року, «всіх 
військовослужбовців, які свого 
часу без опору здалися проти
вникові у полон або дезертиру
вали з лав Червоної армії й за
лишалися за місцем прожи
вання на території, тимчасово 
окупованій німцями, або опи
нилися оточеними в місцях 
свого проживання, залишились 
удома й не прагнули виходу до 
частин Червоної армії, після 
швидкої перевірки терміново 
направляти до штрафних час
тин. Порядок та місце перевірки 
стосовно рядового та молод
шого командного складу вста

ПРАВиЛОм СТАЛО 
ВиКОРиСТОВУВАТи щОйНО 
мОБіЛіЗОВАНиХ, ПОГАНО 
ОЗБРОєНиХ і 
НеПіДГОТОВЛеНиХ ЛЮДей У 
НАСТУПАЛьНиХ БОяХ

Військові втрати 
україни в роки дру-

гої світової війни 
оцінюють від 

2,5 млн
до 4 млн

 осіб
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новлюється розпорядженням 
військової ради армії. Стосовно 
середнього та вищого команд
ного складу – розпорядженням 
військових рад фронтів. До спе
ціальних таборів НКВД направ
ляти лише тих осіб, які мають 
серйозні дані для того, аби підо
зрювати їх в антирадянській ді
яльності».

Якщо колишній радянський 
військовослужбовець, перебува
ючи на окупованій території, не 
співпрацював із німецькою вла
дою, його відсилали до штраф
ної роти на один місяць. Тим, 
хто були за німців старостами, 
поліцаями чи вдалися до кола
бораціонізму в якийсь інший 
спосіб, давали по два місяці 
штрафної служби. Колишні вій
ськовополонені середнього та 
вищого командного складу та
кож ставали бійцями дисциплі
нарних частин – штурмових 
стрілецьких батальйонів і разом 
зі штрафними підрозділами їх 
використовували на найактив
ніших ділянках фронту. Термін 
перебування в штурмових час
тинах дорівнював двом місяцям 
участі в боях або тривав до наго
родження орденом за виявлену 
в бою звитягу чи до першого по
ранення. Після них особовий 
склад за наявності добрих атес
тацій міг бути призначений у 
польові війська на відповідні 
посади командно-начальниць-
ко го складу.

Особливо трагічна була доля 
наймолодшого мобілізаційного 
контингенту – 17–19-річ них 
юнаків. Порівняно з новобра-
нцями-одно літ ками, що меш
кали в тилових районах СРСР, 
для хлопців зі звільнених 
українських територій, які пе
режили окупацію, не лише 
зменшувався призовний вік, а 
й значно суворішими були 
умови переходу з цивільного 
стану до військового – вони 
відразу опинялися на фронті. 
Після «визволення» їх мобілі
зовували армійські призовні 
комісії, направляючи для під
готовки, відсіву та навчання 
до армійських запасних стрі
лецьких полків (АЗСП). Зго
дом виявилося, що останні 
були не в змозі провести на
лежний вишкіл призовників. 
За два тижні хлопці не всти
гали опанувати навіть азів 
військової справи. Трапля
лись випадки, коли вони ви

рушали на фронт, не навчив
шись навіть користуватися 
гвинтівкою. У зв’язку з цим 
з’явилася директива, згідно з 
якою після мобілізації призо
вники мали бути направлені 
не до армійських запасних 
полків, а до тилових запасних 
бригад військових округів. 
Практично станом на 10 жов
тня 1943 року Центральний 
фронт мобілізував і викорис
товував у районі бойових дій 2 
тис. призовників 1926 року на
родження, а Південно-
Західний – 7 тис.

ЗНеКРОВЛЮЮчи УПА
Зі вступом Червоної армії в За
хідну Україну питання суціль
ної мобілізації місцевого насе
лення набуло особливої го
строти, з огляду на активну ді
яльність націоналістичного 
підпілля та УПА. На думку ста
лінського керівництва, жителі 
Галичини та Волині були недо
статньо лояльними до радян
ської влади. У 1942 році на під
ставі розпорядження Народ
ного комісаріату оборони мо
лодший рядовий склад уро
дженців західних областей Бі

чОРНА ПіХОТА 
«Чорносвитники», або «чорнопіджач-
ники», – умовна назва піхотних підрозділів 
Червоної армії, формованих із цивільного 
населення окупованих територій після «визво-
лення». Їх кидали в бій непідготовленими, без на-
лежної амуніції, зброї та обмундирування. Набирали 
переважно із селян, які воювали в доморобних свитах, 
звідки й назва. На думку радянського командування, 
всі, хто перебував на окупованій території і не пішов у 
партизани, були зрадниками, і тому мали спокутувати 
«вину перед Батьківщиною» власною кров’ю. Розраху-
нок був на те, що «чорна піхота» лише виснажить німців 
і змусить вистріляти запас боєприпасів, аби потім свіжі 
частини змусили противника відступити із займаних по-
зицій. Таким чином, сталінський режим досягав по-
смертної реабілітації цих людей, бо ж усі вони гинули. 
Ставлення червоних до свого населення, особливо до 
новобранців, дивувало навіть німців, які називали їх 
Beutesoldaten («трофейні солдати»). Наймасовіше ви-
користовували «чорносвитників» восени 1943 року під 
час форсування Дніпра.

Зі свідчень українського письмен-
ника Анатолія Дімарова: 
«Коли село звільнили, всіх чоловіків 
від 16 до 60 років – всіх, аби була 
нога-рука (а чи сліпий-глухий, не 
важливо), – стали брати до війська. 
Нас «озброїли» – дали по півце-
глини, і – «йдіть, іскупайтє вину 
кров’ю», бо ми на окупованій тери-

торії були. Мовляв, ви жбурляйте цеглу, а німці нехай ду-
мають, що то гранати! Нас 500 душ вигнали на кригу во-
досховища, навпроти – якийсь комбінат, німці вибили в 
мурі бійниці. Сам мур – висотою метрів три. Попробуй че-
рез нього перелізти та по кризі до нього добігти. Німці нас 
підпустили і вдарили кинджальним вогнем. Повернутися 
назад не можна було – там сиділи смершівці з націле-
ними нам у спину кулеметами... Вибухнула міна, мене 
знову контузило, я впав. Коли мене, непритомного, піді-
брали, в госпіталі не могли ту цеглину витягнути, так я в 
неї вчепився і вона в мене вмерзла. Я, як справжній сол-
дат, зброю на полі бою не залишив (сміється). Хлопці ка-
зали, що із 500 душ лише 15 уціліли! А під Ізюмом 10 тис. 
таких беззбройних поклали! І так винищували чоловіків 
по всій Україні. Ніхто про це не пише. Я єдиний написав. 
Решту – мов заціпило».

48|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 6 (274) 8 – 14.02.2013

ТЕмА НомЕРА|«освобоЖДЕНИЕ» УкраЇНИ 



лорусі та України, а також Бес
сарабії та Північної Буковини 
підлягав відсіву з армії за наці
ональною ознакою.

Напередодні вступу в за
хідний регіон командувач 1-го 
Українського фронту Ніколай 
Ватутін звернувся до члена 
Військової ради фронту Ми
кити Хрущова із запитанням 
стосовно проведення мобіліза
ції. Останній після відвідин 
мітингу у «визволених» Сар
нах інформував Іосіфа Ста
ліна: «Я дійшов висновку, що 
цих людей треба призивати до 
Червоної армії, і навіть на за
гальних засадах, як і в східних 
областях України, лише ре
тельніше треба відбирати й 
відсіювати ненадійних, а та
кож агентуру, що її, безпере
чно, намагатимуться засилати 
до нас німці через цих оунів
ців, через бандерівців та буль
бівців. Я вважаю, що ці люди 
непогано воюватимуть проти 
німців». Після цього з’явився 
наказ Державного комітету 
оборони «Про мобілізацію ра
дянських громадян у звільне
них від німецьких окупантів 
районах Західної України і За

хідної Білорусії», згідно з яким 
і розпочався призов.

У звільнених містах і селах 
мобілізації підлягали військо-
во  зо бо   в’ я за ні та призовники від 
19 до 46 років (1925–1898 років 
народження). Спостерігати ма
совий наплив добровольців не 
доводилось. Переважно люди 
були стомлені війною і чекали 
на якнайшвидше її завершення, 
бажаючи передусім, аби вона 
оминула їхні родини. До того ж 
перші мобілізаційні кроки по
казали, що не слід було недоо
цінювати вплив у регіоні укра
їнського національно-визволь-
ного руху. Щоб зірвати радян
ську мобілізацію, командуван ня 
УПА-«Північ» оголосило, зо
крема, на Волині та Поліссі на
бір чоловіків і молоді до влас
них відділів, а також видало 
низку інструкцій із закликом до 
населення ухилятися від радян
ського призову. Серед мобіліза
ційних документів військкома
тів Волинської, Львівської, Дро
гобицької областей непоодино
кими є довідки про те, що мобі
лізовані призовники під час 
слідування на збірний пункт 
військкомату або були перехо
плені «бандами УПА», або самі 
втекли до «націоналістичних 
банд».

З огляду на це, мобілізації в 
Західній Україні радянське ке
рівництво стало розглядати не 
лише як військову необхідність, 
а і як один із найважливіших 
заходів у боротьбі проти по
встанців. Насамперед вирі
шили максимально призвати 
«найактивніше чоловіче насе
лення» – до 30 років, а відтак 
нове поповнення доразу пере
дислокувати чимдалі від рід
них місць. Мобілізованих виво
дили в тилові округи, де після 
фільтрації та навчання най
більш «політично надійних» 
направляли в бойові частини, а 
решту використовували в тило
вих частинах та на будівельних 
роботах.

За підрахунками дослідни
ків, упродовж другої хвилі мо
білізації з території України до 
лав РСЧА було відправлено від 
2,7–3 млн до 4 млн осіб. А зага
лом за роки війни червоноар
мійську форму одягло понад 7 
млн жителів УРСР, що стано
вило майже 23% особового 
складу Збройних сил Радян
ського Союзу.

Для України, територією 
якої фронт прокочувався двічі, 
чиї землі й населення перебу
вали під ворожою окупацією, 
радянські військові мобілізації 
не лише мали серйозне вій
ськове та демографічне зна
чення – вони перейшли в полі
тичну площину. На час звіль
нення набір та використання 
військовозобов’язаних, які 
мешкали на окупованій тери
торії республіки, набували 
вкрай жорстоких форм, часом 
їх проводили без огляду на 
жодні правила та інструкції. З 
одного боку, неправомірні дії 
військових стосовно місцевого 

контингенту були наслідком 
дуже складних обставин на 
фронті, практики ведення ві
йни під гаслом здобуття пере
моги за будь-якої кількості 
втрат, а з другого – продовжен
ням жорстокої сталінської по
літики стосовно людей, що пе
ребували на окупованій тери
торії, зокрема на українських 
землях. 

У ЗАХіДНій УКРАїНі 
РАДяНСьКе КеРіВНиЦТВО 
РОЗГЛяДАЛО мОБіЛіЗАЦії яК 
ОДиН іЗ ЗАХОДіВ БОРОТьБи 
ПРОТи ПОВСТАНЦіВ
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Автор:  
ігор Лосєв

Криваво-червона армія
РСЧА була невід’ємним інститутом злочинного тоталітарного режиму

щороку в Україні свят
кують дати визво
лення від німецько-
фашистських загарб

ників окремих сіл, міст і облас
тей. Це суто радянська традиція, 
сформована комуністичною по
літикою антинаціональної 
пам’яті, коли народи більшо
вицької імперії мали знати лише 
офіційну інтерпретацію подій, 
забувши власне минуле й адек
ватне до нього сприймання істо
рії. Кожного 9 травня гучно від
значають чергову річницю трі
умфу сталінської диктатури над 
гітлерівською. Як дотепно напи
сав автор книжки «Бабин Яр» 
Анатолій Кузнєцов: «Священна» 
війна СРСР проти Гітлера була 
тільки відчайдушною боротьбою 
за право сидіти не в чужозем
ному, а у власному концтаборі, 
плекаючи надії розширити саме 
його на весь світ».

НОСії НеСВОБОДи
Кого могла визволити сталін
ська диктатура, і яке відно
шення до свободи вона має вза
галі? Повернення рідного 
НКВД, партійної номенклатури, 
колгоспного рабства, терору й 
переслідування інакодумців – 
це, звісно, «свобода»… Радян
ський солдат нічого іншого не 
ніс, ані людської гідності, ані 
прав, бо не мав того й сам. Од
нак у публічному просторі всу
переч логіці постійно педалю
ють концепт «визволення».

В усіх цих святкуваннях є ще 
один кричущий алогізм: номен
клатура після ХХ з’їзду КПРС, а 
понад усе після Перебудови таки 
мусила визнати сталінський ре
жим терористичним і антилюд
ським; водночас той інститут, 
що був виконавцем багатьох 
злочинів комуністичної сис
теми, – Червону армію – прого
лошують аж дотепер святою і 
безгрішною, гідною всілякого 
прославляння. Це все одно, що 
сказати: «Німецький нацизм 
був поганим, але Вермахт – до
брим». Але ж без лояльності 

останнього, його генералітету, 
офіцерського корпусу й рядо
вого складу єфрейтор Адольф 
Гітлер просто не втримав би 
влади. І ця лояльність зберіга
лася (за деякими невирішаль
ними винятками) аж до травня 
1945 року.

В Україні досі триває по
вальна глорифікація Червоної 
армії (на тлі критики тоталіта
ризму!) в тисячах пам’ятників, 
десятках меморіалів, традицій
них ритуалах тощо. Це все на
слідки потужної пропаганди, 
метою якої було назавжди вкар
бувати в пам’ять людей фунда
ментальні комуно-імперські 

конструкції. СРСР припинив іс
нування, однак його ідеологія 
живе й активно працює проти 
нашої держави. Оспівування 
Червоної (Радянської) армії є по
тужною основою всіх тих ідеоло
гем, що їх використовує багато 
політсил, котрі виступають 
проти незалежності України, за 
входження до складу неоімперії. 
Прославляння знаряддя анти
людської диктатури є фактично 
дозволеною формою пропа
ганди самого тоталітарного 
ладу, бо цю армію абсолютно 
хибно розглядати окремо від 
влади, якій вона служила і яка 
всі роки свого панування на її 

у перші місяці 
1945 року

 за свавілля, вчи-
нене супроти мир-
ного населення у 

країнах Європи, ра-
дянські військові 
трибунали засу-

дили 

4 тис.
 офіцерів та велику 
кількість рядових 
чА. Кілька показо-

вих процесів завер-
шилися смертними 

вироками
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Криваво-червона армія
РСЧА була невід’ємним інститутом злочинного тоталітарного режиму

зброю спиралась. Тоталітарний 
лад і Червона армія – брати-
близнюки. Остання є настільки 
само злочинною, як і система, 
що покликала її до життя.

ДОБЛеСНі БУДьОНіВЦі
Від перших днів свого існування 
вона постійно супроводжувала 
партію більшовиків, беручи 
участь в усіх її акціях: червоний 
терор, пограбування «ворожих 
класів», продрозверстка на селі. 
Усього цього без РСЧА 
(Робітничо-селянської Червоної 
армії) не сталося б. Якою вона 
була на той час, засвідчує історія 
так званої 10-ї армії Климента 

Ворошилова: про неї згадує 
член її ж таки революційної 
військ ради Окулов. Останній 
пише, що декласованим елемен
там у збройних лавах «нічого не 
треба, тільки «трішечки різати»: 
кого, за що – це цілковито бай
дуже. Величезні обози деяких 
частин, де переховуються тисячі 
мародерів, дезертирів і ледарів, 
як сарана спустошують околиці, 
жеруть постачання, сіють па
ніку й розклад […]. Почасти че
рез те, щó робить 10-та армія се
ред мирного населення, й, мож
ливо, саме з цієї причини пере
дусім ми ведемо війну всередині 
ворожої країни […]. Як наслідок, 
під час наближення наших 
військ мирне населення не
зрідка озброюється, чинить нам 
відчайдушний опір, а в разі по
разки масово тікає, забираючи 
із собою все, що можна, а решту 
ховає і нищить».

Комісар Південного фронту 
Ґусєв у 1920 році телеграфував 
наркомвоєнмору: «Частини 1-ї 
кінної армії тероризують владу, 
грабують, розстрілюють жителів 
і навіть родини військовослуж
бовців Червоної армії, всю ху
добу забирають […]. Наслідки не
подобств уже даються взнаки; ті 
села, що були на боці радянської 
влади й далекі від участі в банди
тизмі, тепер, навпаки, відчува
ють страшну ненависть до Чер
воної армії та радянської влади». 
До речі, 1-шу кінну армію вва
жали елітним з’єднанням біль
шовиків, де Сталін був членом 
РВР. Її звеличували сотні кому
ністичних прозаїків, поетів, ком
позиторів, художників, скульпто
рів та «істориків».

Воєнком 42-ї стрілецької ди
візії тоді ж таки повідомляв Мо
скву: «Немає населеного пункту, 
з тих, де побували будьонівці, в 
якому не лунав би суцільний 
стогін жителів. Масові гра
бунки, розбій і насильство бу
дьонівців перевершували пану
вання білих… Ламали скрині, 
забирали жіночу білизну, гроші, 
годинники, столове начиння й т. 
ін. Надходили заяви про зґвал
тування й тортури».

Напевно, прихід цих банди
тів у «пыльных шлемах» теж 
треба було святкувати як визво
лення? Відомий одеський пись
менник Ісак Бабель, який слу
жив у Будьонного, згадував: «Їз
димо з воєнкомом по лініях, 
благаємо не рубати полонених, 

Апанасєнко вмиває руки, Шеко 
прохопився – рубати, це віді
грало жахливу роль. Я не ди
вився на обличчя, доколювали, 
пристрілювали, трупи покрито 
тілами, одного роздягають, дру
гого пристрілюють, стогони, 
крики, хрипи… Пекло. Як ми не
семо свободу, жахливо. Шука
ють на фермі, витягують, Апана
сєнко – не витрачай патрони, за
ріж. Апанасєнко каже завжди 
– сестру зарізати, поляків зарі

зати […]. Дані про оборону 
Львова – професори, жінки, під
літки. Апанасєнко їх різатиме – 
він ненавидить інтелігенцію…» 
Потім згадуваний тут Іосіф Апа
насєнко стане одним із най
більш високопоставлених ста
лінських генералів і до 1943 року 
командуватиме всіма радян
ськими військами на Далекому 
Сході.

РСЧА часто використову
вали в каральних акціях: тільки 
в кубанському місті Єйську вже 
в мирний час будьонівці за два 
місяці розстріляли 680 осіб, із 
яких лише 90 були повстан
цями. А як стверджував у бе
резні 1919-го радянський коман
дарм Філіпп Міронов: «…тільки 
на шляху 8-ї армії трибуналами 
на благо соціальної революції 
було розстріляно 8 тис. осіб». 
Один майбутній маршал – Мі
хаіл Тухачєвскій – труїв повста
лих тамбовських селян газами й 
ставив цілими селами під кулю, 
а другий – Ґєорґій Жуков – 
хвацько рубав їм голови. Коман
дарм 1-го рангу Йона Якір, ко
мандувач Українського округу, у 

В УКРАїНі ДОСі ТРиВАє 
ПОВАЛьНА ГЛОРиФіКАЦія 
чеРВОНОї АРмії НА ТЛі 
КРиТиКи ТОТАЛіТАРиЗмУ

Frau,  
komm hier!

інтернАціо-
нАльнА міСія 

за різними оцін-
ками істориків, у 

Східній німеччині 
наприкінці другої 
світової війни ра-

дянські військовос-
лужбовці  

зґвалтували від 
100 тис. 

до 
1,9 млн  

жінок
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1932–1933 роках військовою си
лою забезпечував утілення в 
життя сталінської політики Го
лодомору. Інколи злочинців 
охоп лював самокритичний на
стрій, і тоді вони могли напи
сати, як-от воєнком 1-ї Туркес
танської кавалерійської дивізії 
Вінокуров: «Становище зараз у 
Східній Бухарі вкрай кепське, 
теоретично ми тут закріплюємо 
радянську владу, а практично 
рубаємо бідноту тисячами… Я 
тепер абсолютно не уявляю, які 
потрібні величезні зусилля, щоб 
примирити нас із населенням». 
Ось такою була ця «непере
можна й легендарна», яка в 
«боях пізнала радість перемог» 
у період свого народження.

БеЗКАРНі «ВиЗВОЛиТеЛі»
А потім були «визвольні» по
ходи в Західну Україну й За
хідну Білорусь, окупація Литви, 
Латвії та Естонії, спроба зро
бити те саме з Фінляндією. Од
нак в усій красі сутність цієї ар
мії проявилася під час «визво
лення» Центрально-Східної Єв
ропи у 1944–1945 роках. Німець
кий генерал Фрідріх фон Мел
лентін писав: «…то була трагедія 
небаченого масштабу. В давніх 
германських землях – Східній 
Прусії, Померанії та Силезії – 
росіяни проявили звірячу жор
стокість. Неможливо описати 
все, що сталося між Віслою і 
Одером у перші місяці 1945 року. 
Європа не знала нічого поді
бного від часів загибелі Рим
ської імперії».

Може, бреше німець? Але 
письменники-фронтовики Алєк
сандр Солженіцин і Лєв Копєлєв 
підтверджують, що, прийшовши 
до Німеччини, вони, як і всі їхні 
однополчани, знали: тамтешніх 
дівчат можна безкарно ґвалту
вати і вбивати. А ось спогади ко
лишнього лейтенанта-зв’язківця 
Лєоніда Рабічєва. Він, очевидно, 
не мав підстав сильно захищати 
німців і писати наклепи на Чер
вону армію. Отож згадував 
тільки те, що бачив на власні очі: 
«На возах і машинах, пішки – 
старі, жінки, діти, великі патрі
архальні родини повільно всіма 
дорогами й магістралями країни 
йшли на захід. Наші танкісти, пі
хотинці, артилеристи, зв’язківці 
наздогнали їх, щоб звільнити 
шлях, поскидали в кювети обіч 
шосе їхні вози […] й, забувши про 
обов’язок і честь, про німецькі 

підрозділи, що відступали без 
бою, тисячами накинулись на жі
нок і дівчаток. Жінки, матері та 
їхні дочки лежать праворуч і лі
воруч уздовж шосе, а перед кож
ною стоїть армада мужиків, які 
регочуть зі спущеними штаньми. 
Тих, хто стікає кров’ю і непри
томніє, відтягують убік, дітей, що 
кидаються на захист, розстрілю
ють. Регіт, ричання, крики й сто
гін. А їхні командири, їхні ма
йори та полковники стоять на 
шосе, хто сміється, а хто й дири
гує, ні, радше регулює. Це щоб 
усі їхні солдати без винятку 
взяли участь… Полковник, той, 
який щойно регулював, не ви
тримує і сам стає в чергу, а майор 
відстрілює свідків, дітей і старих, 
що б’ються в істериці […]. До об
рію між гір лахміття, переверну
тих возів – трупи жінок, дітей, 
старих».

То були не окремі ексцеси, а 
масове, тотальне явище, яке 
тривалий час приховували в 
СРСР як страшну державну та
ємницю. Звірства «визволите
лів» були на кожному кроці, 
той-таки Рабічєв пише: «Мені й 
моєму взводові управління діс
тається маєток за 2 км від шосе. 
В усіх кімнатах – трупи дітей, 
старих, зґвалтованих і застреле
них жінок. Ми так стомилися, 
що, не звертаючи на них уваги, 
лягаємо на підлогу й засина
ємо». Ще спогад: «У цей час до 
костелу женуть близько 250 жі
нок і дівчаток, але вже хвилин за 
40 […] під’їжджають кілька тан

ків. Танкісти відпихають, відтіс
няють від входу моїх автоматни
ків, вдираються у храм, збива
ють із ніг і починають ґвалту
вати жінок. Я нічого не можу 
вдіяти […]. Стогони жінок, які 
вмирають. І ось уже сходами 
(навіщо? Чому?) тягнуть нагору, 
на майданчик скривавлених, 
напівоголених, непритомних і 
крізь розбиті вікна скидають на 
бруківку. Хапають, роздягають, 
вбивають… Танкісти поїхали. 
Тиша. Ніч. Жахлива гора тру
пів». Ось вона, «непереможна й 
легендарна» гордість радян
ського народу…

Чимало таких випадків було 
і в Польщі, Угорщині, Чехосло
ваччині, ба навіть у Юго славії, 
яку завжди вважали союзником 
Росії. На її території «визволи
телі» також зґвалтували понад 
дві сотні жінок, половину з яких 
убили. Маршал Тіто і його ото
чення були страшенно обурені й 

поскаржилися Сталіну, але той 
виправдав злочинців.

Коли нарешті буде усвідом
лено, що вихваляти знаряддя 
злочинного режиму означає 
звеличувати його ж таки з усіма 
вчиненими звірствами? 

ВиХВАЛяТи ЗНАРяДДя 
ЗЛОчиННОГО РеЖимУ 
ОЗНАчАє ЗВеЛичУВАТи йОГО 
З УСімА ВчиНеНими 
ЗВіРСТВАми

УСЕДОЗВОЛЕНІСТь.  
Грабіжництво та мародерство 

були звичайними справами  
в зайнятому Червоною армією 

Берліні

Багато німець-
ких жінок вва-
жали за кра-
ще покінчи-
ти життя са-
могубством, 
аби уникну-
ти зґвалтувань 
(Кенігсберг, 
лютий 1945 
року)
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Автор: 
Владислав 
Гриневич

Парадокс 
«освобождения»
Як формувався міф про радянське визволення України в роки 
Другої світової війни

П
арадокс «освобождения» 
полягав у тому, що одну 
частину населення «ви
зволителі» репресували 

як «колаборантів», другу мобі
лізували й погано озброєних і 
навчених кидали на німецькі 
кулемети «самих себе визво
ляти», а третя зі зброєю в руках 
активно протидіяла сталін
ському «визволенню». 

Усе це спонукало кермани
чів радянської України присту
пити до творення «визвольних 
міфів» уже під час війни. Для 
цього використовували всі при
таманні офіційному канону 
пам’яті війни елементи: відпо
відну інтерпретацію історії, 
встановлення воєнних пантео
нів та меморіалів, започатку

вання нових свят і пам’ятних 
дат, творення художніх творів, 
кінофільмів тощо. 

Восени 1943 року до дня 
звільнення Києва, а потім во
сени 1944-го до дати завершення 
звільнення України від німців у 
ЦК КП(б)У були розроб лені 
масштабні заходи зі спору
дження монументів визволите
лям: «пантеону героям вітчизня
ної війни», погрудь генералів, 
які брали участь у «визволенні» 
українських міст, окремих мону
ментів «Слава» тощо, а також роз
почато будівництво в низці насе
лених пунктів Сумської, Чернігів
ської, Сталінської та Ворошилов
градської областей пам’ятників 
героям партизанської війни. У Ки
єві планувалося спорудити окре

мий пам’ятник-монумент «Пе
ремога», який мав відобразити 
«боротьбу радянського народу 
проти іноземних загарбників і 
допомогу російського народу та 
інших народів СРСР і Великого 
Сталіна українському народу у 
визволенні території радянської 
України». 

Хрущов також ініціював 
упровадження «загальнонарод
них, національно-державних 
свят українського народу»: Дня 
визволення Києва (6 листо
пада) і Дня визволення України 
(28 жовтня), які як пам’ятні 
дати відзначаються й досі. Од
нак Сталін не дозволив Микиті 
Сергійовичу заснувати до цих 
свят, як той того просив, ані 
спеціальний нагрудний знак 
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АПОГей ТВОРеННя міФУ 
«ВеЛиКОї ВіТчиЗНяНОї 
ВійНи» ПРиПАВ  
НА БРєЖНєВСьКий ПеРіОД 
«ВиСОКОГО ЗАСТОЮ»

«За визволення Києва», ані ме
даль «За визволення України». 

Водночас на прохання Ми
кити Хрущова і за особистого 
дозволу Сталіна в Києві було по
ховано героя його визволення 
Нікалая Ватутіна, який загинув 
навесні 1944 року після пора
нення, яке дістав у сутичці з 
українськими повстанцями. 
Хоча до розпаду СРСР причини 
смерті командувача І Україн
ського фронту особливо не афі
шували, вони були відомі, а від
так надпис на пам’ятнику «Ге
нералу Ватутіну від україн
ського народу» сприймався до
волі неоднозначно. 

Осмислення українцями 
теми «визволення» розпоча
лося ще в роки воєнного лихо
ліття й відобразило всю склад
ність і неоднозначність цієї про
блематики. Кіноповість Олек
сандра Довженка «Україна в 
огні» зламала його кар’єру і ледь 
не коштувала митцю життя. 
Там було все: теми дезертир
ства, колаборації, поганого ви
ховання партією патріотизму 
тощо. Дещо раніше, наприкінці 
1942 року, намагаючись проти
стояти російському міфу про 
«українську зраду», він написав 
повість «Перемога», в якій оспі
вував ратну звитягу українців 
на війні. Твір був переданий до 
видавництва журналу «Знамя», 
однак радянські ідеологи розці
нили його як «політично по
милковий та шкідливий» і забо
ронили до друку. Начальник 
управління агітації та пропа
ганди ЦК ВКП(б) Александров 
критикував автора передусім 
за те, що описувана в повісті 
військова частина складалася 
лише з українців. «Так не бу
ває», – стверджував Алексан
дров і зробив із цього висно
вок, що в повісті «штучно віді
рвано боротьбу українського 
народу від російського та всіх 
народів СРСР проти німців». 

Питанню «визволення» 
(вже Європи від гітлеризму) 
була присвячена написана на
прикінці 1940-х років трилогія 
майбутнього класика україн
ської радянської літератури 
Олеся Гончара «Прапороносці». 
Поряд із виразною героїзацією 
подвигу воїнів-українців ми
тець також заклав основні під
валини радянського міфу «Ве
ликої Вітчизняної війни», що й 
визначило її політичну акту

альність і нагородження ста
лінськими преміями.  

Щодо Олеся Гончара, то він 
належав до категорії тих моло
дих українців, які були виховані 
за більшовицької влади, добро
вольцями вступили до Червоної 
армії і пройшли з нею дорогами 
батьківщини та інших країн Єв
ропи, пройнялися радянською 
ментальністю. Його щоденни
кові записи, як і згадану вище 
трилогію, супроводжує образ 
солдата-миротворця та визво
лителя, вони містять піднесено 
патетичний тон висловлювань 
про «героїчну місію Червоної 
армії» і демонструють палку не
нависть до ворогів. До числа 
останніх належать, за Гончаром, 
не тільки німці, а й власівці – 
«негідники, ще гірші за німців», 
українці, що співпрацювали з 
німцями, «наші» жінки, які 
мали з ними статеві контакти. У 
своїх записах український пись
менник постає як типова радян
ська людина і сталінський ім
перський солдат. Автор щоден
ників виразно переймається ра
дянськими фільмами, ушановує 
радянські свята, має схильність 
до «соціально-класових» харак
теристик людей, хитку етнічну 
ідентичність тощо. Ранній Гон
чар цілковито інтегрований до 
російської культури – пиша
ється і захоплюється нею. Ви
разним моментом тогочасної 
гончарівської ідентичності є й 
те, що, попри пошану до україн
ської мови, його воєнні щоден
ники написані здебільшого ро
сійською. 

Апогей творення міфу «Ве
ликої Вітчизняної війни» при
пав на брєжнєвський період 
«високого застою», коли після 
короткої «відлиги» до влади 
прийшли неосталіністи – вете
рани минулої війни, які домі
нували в політичному житті 
Країни Рад упродовж 1970–
1980-х. Саме в ці роки пам’ять 
про війну була перетворена на 
справжній культ. Як засіб під
тримки та легітимації міфу про 
переваги комуністичної сис
теми, «Велика Вітчизняна ві
йна» посунула навіть «Велику 
жовтневу соціалістичну рево
люцію». Як влучно зазначила 
одна німецька дослідниця: 
«Міф війни ніс в собі ідентифі
куючий і дисциплінуючий 
вплив на зовсім не гомогенне і в 
цілому аполітичне радянське 

суспільство». Саме в ці роки 
почали писати з маленької лі
тери назву «друга світова ві
йна», натомість у назві «Ве
лика Вітчизняна війна» – два 
слова з великої. У суспільстві 
запанувала абсолютно викрив
лена модель пам’яті, створена 
партійними ідеологами та їх
німи трубадурами від науки і 
мистецтва. 

Символом радянського мі
фотворення може слугувати кі
ноепопея з красномовною на
звою «Освобождение», яка не 
випадково з’явилася в часи «за
стою». Цю серію стрічок (п’ять 
фільмів) знімав талановитий 
режисер Юрій Озєров упродовж 
1967–1971 років. Сценарій готу
вали два відомих письменники 
Оскар Курганов і Юрій Бонда
рєв. Але через пильний ідеоло

гічний контроль сама стрічка 
постійно перероблялася. У ЦК 
КПРС авторів одразу попере
дили, що про перші два роки ві
йни не може йтися. Тож фільм, 
який претендував на епічне ви
світлення подій Другої світової 
війни, починався з 1943-го – 
Курської битви, коли Червона 
армія захопила стратегічну іні
ціативу і вже не випускала її до 
остаточного розгрому гітлерів
ської Німеччини. Окремі серії 
були присвячені визволенню 
України і Білорусії, в одній із 
яких туманно йшлося про пора
нення Ніколая Ватутіна людьми 
у цивільному. Генерал Андрій 
Власов також показувався на 
екрані в німецькій формі, але 
його ім’я не називалося. У 
стрічці ледь не вперше після 
ХХ з’їзду КПРС з’явився гене
ралісимус перемоги Іосіф Ста
лін, що можна було вважати 
початком його реабілітації у 
суспільній свідомості.

Пам’ять про Другу світову і 
справжню картину «визво
лення» почала повертатися до 
українців лише за часів неза
лежності, але соціальна амне
зія, як виявляється, так швидко 
не лікується.  
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О
сь він, перший і такий очікува-
ний сингл «Heaven» зі свіжого 
13-го альбому Depeche Mode 
«Delta Machine», який потримати 

в руках можна буде вже 26 березня. Од-
ночасно вийшло і відео, певно, щоб ще 
більше підігріти інтерес фанів до нової 
платівки. У ньому Дейв Ґаан нагадує 
Міка Джаґґера – рухається так само 
несамовито-солодко, ніби намага-
ється передати, наскільки він у раю.  
У звучанні багато фортепіано та ліни-
вої гітари, в поезії Мартіна Ґора – фі-
лософського спокою. У тексті кон-
кретику заступили абстрактніші по-
няття, як-от довіра, у якій герой роз-
чиняється, й тепер у власній шкірі 
йому комфортно як ніколи, і він то 
мовчить, то кричить і стрибає в 
пустку. 

Хлопцям можна пробачити цей 
дещо розслаблений пафос. Як 

і чимало інших ре-
чей. Depeche Mode 
грає вже понад  
30 років. За цей час як 
його тільки не нази-
вали: і найвідомішим 
колективом електронної 
музики, про який тільки 
знало людство, і одним із 
найзначніших виконавців 

етап 
просвітлення

Після Першої світової війни Варвара 
Ханенко відмовилася вивозити з Ки-
єва до Німеччини безцінну колекцію 

творів мистецтва, успадковану від чоловіка. 
Його заповіт вимагав зберегти колекцію в 
цілості, а музей, де її буде розміщено, зро-
бити загальнодоступним і назвати іменем 
фундаторів. Сьогодні кожна освічена лю-

дина знає про Музей мис-
тецтв імені Богдана та 
Варвари Ханенків, проте 
мало кому відомо, що 
після смерті меценатки у 
1920-х чимало експона-
тів, доданих до ханенків-
ської колекції саме нею, 
були перерозподілені під 
час «профілізації» україн-
ських музеїв. На відміну 
від чоловіка, який полюб-
ляв голландський живо-

пис та східну екзотику, Варвару найбільше 
цікавила італійська й китайська кераміка, а 
також автентичні українські ікони, вишивки, 
килими, гутне скло та літургійні предмети. 
Тому не дивно, що левова частка «її» зі-
брання нині належить Національному му-
зею українського народного декоративного 
мистецтва, ікони становлять основу зали 
давнього живопису Національного худож-
нього музею України й чимало творів пере-
йшли до Музею російського мистецтва. 

На честь 160-річчя від дня народження 
фундаторки, яке відзначали 2012-го, му-
зей Ханенків підготував проект тимчасо-
вого «повернення» Варвариної колекції 
до будинку на Терещенків-
ській, 15. Предмети, пред-
ставлені на виставці «Сенс її 
життя», вперше опинилися 
поруч від 1925-го. Як розпові-
дає кураторка заходу Ганна 

Рудик, експонати збирали понад рік, бо 
«матеріал іде в руки тоді, коли треба». 
Втім, проводити ще одну реорганізацію 
київських музейних зібрань не планують, і 
«гостьові» експонати незабаром повер-
нуться на свої місця.

Зрештою виставка вийшла еклектич-
ною і радше освітньою, аніж глядацькою. 
Основні ролі в експозиції все ж таки відігра-
ють текст, віднайдені листи, зарубіжні ката-
логи, добірка фотографій. Хоча тут можна 
побачити й українські домоткані килими та 
скляні посудини, й китайську порцеляну, й 
російські фарфорові скульптурки, й італій-
ську майоліку. Окраса колекції – відома 
ікона «Спас Яре Око» ХVI століття, позичена 
з Музею російського мистецтва. По суті, ця 

експозиція – цілісний художній 
об’єкт, який нагадує про Вар-
вару Ханенко, а також коло сто-
личних популяризаторів куль-
тури, до якого вона належала. 
А ще про любов до краси, яка 
стає сенсом життя.
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Тимчасове повернення додому 

Виставка «Сенс її 

життя. Варвара Ха-

ненко – колекціо-
нерка, благодій-
ниця, музеєтво-

рець» триватиме 
до 15 травня 



усіх часів та народів, і чи не найуспіш-
нішим гуртом, якому вдалося протри-
матися так довго й не розпастися. 
Хоча протягом творчого життя «депе-
шів» багато чого змінювалося. По-

чавши з достатньо мажорного 
альбому «Speak and Spell» 

(1981), після виходу з 
банди одного з «батьків-
засновників» Вінса 
Кларка хлопці всерйоз 
просунулись у похмурі-
ший синті-поп, щойно 
до важелів написання 
пісень дістався Мартін 
Ґор. Незмінним зали-
шалося вміння гово-
рити так багато за до-
помогою такої незна-
чної кількості слів, а 
ще – ця меланхолія в 
саунді й текстах, яка 
й зробила їх іконою 
стриманого, дещо 
готичного стилю.

З виходом у 
1986-му альбому 
«Black Celebration» 
стало зрозуміло, що 
тепер Depeche Mode, 
і далі використову-

ючи семплування, пра-
цює над об’ємнішим та 

атмосфернішим звуком і 
більше ставить на вокал. 
Про колишній менш емо-
ційний індастріал нагаду-
ють синтезатори та сухий 
біт. «Music for the 
masses», який датується 

наступним роком, закріплює ефект – 
«депеші» стають живою класикою 
електронної музики. Платівка 
«Violator» у 1990-му приносить гурту 
найбільший комерційний успіх, що не 
заважає клавішникові й ударникові 
Алану Вайлдеру через п’ять років піти 
з команди. Дейв Ґаан ледь не гине че-
рез передозування наркотиками, 
спроби Мартіна Ґора записати новий 
матеріал провалюються одна за од-
ною. Але хлопці таки збираються із си-
лами і, незважаючи на найпохмурі-
ший період власного існування (чи за-
вдяки йому), випускають свій чи не 
найкращий альбом «Ultra» (1997). І 
хоча наступний, «Exciter» (2001), 
трохи «просів» в оцінках критиків, але 
вже після виходу «Playing the Angel» 
(2005) рішення було одноголосним: 
Depeche Mode таки повернувся.

Усі дорослішають. І гурти, як 
окремі організми, також. Народжу-
ються, радіють, граються, пробують 
іграшки на смак, впадають у підліт-
кову істерію з душевними драмами та 
кінцями світу щопівгодини, далі – в 
юнацький максималізм, щоб потім, 
коли до цього самого «потім» пощас-
тить дожити, прибрати все зайве, за-
спокоїтись і перейти якщо не в ста-
більний, то хоч зріліший період свого 
життя. Так і Depeche Mode, почавши 
з радісних тонів, прийшов до похму-
рішого звуку та гнітючих текстів і на-
решті опинився тут із синглом 
«Heaven», із відео, знятим у церкві, 
та черговим етапом осягнення гар-
монії зі світом якраз напередодні 
свого 33-річчя. 

Спів крізь сльози 

Фільм режисера Тома Гупера «Знедолені» від 
початку мав усі ознаки не надто комер-
ційно привабливого, як для нашого часу, 

проекту. По-перше, це екранізація роману Ві-
ктора Гюґо, а класика нині не є предметом заці-
кавлення великих студій і широких мас. По-друге, 
це мюзикл, який за всіма ознаками аж ніяк не по-
трапляє до переліку популярних жанрів. По-третє, 
після фінансового провалу масштабних мюзиклів 
«Евіта» Алана Паркера в 1996-му та «Привид 
опери» Джоеля Шумахера в 2004-му на цьому 
жанрі, здається, поставили жирну крапку. Проте 
маємо парадокс: наразі «Знедолені» зібрали у сві-
товому прокаті $340 млн (бюджет стрічки – $61 
млн), отримали десятки призів на фестивалях та 
конкурсах і претендують на «Оскар» у вісьмох но-
мінаціях. Можливо, вся сіль у режисері Томі Гу-
пері, який кілька років 
тому так стрімко уві-
рвався на Олімп слави зі 
своєю драмою «Король 
говорить». Можливо, в 
акторському складі. 
Приміром, виконавець 
головної ролі Г’ю Джек-
ман, здебільшого відо-
мий за «коміксовими» 
ролями в «Людях Ікс» 
та «Ван Хелсінгу», тут 
почав співати. Та, най-
певніше, родзинка схо-
вана в сюжетному пи-
рогу. Якщо для Франції  
це своє, рідне, бо мова 
йде про початок XIX сто-
річчя в передреволюцій-
ний час, то, скажімо, для 
американців важливою 
могла здатися історія чо-
ловіка, якого посадили 
за крадіжку кусня хліба 
для дитини. Мелодра-
матична канва у стрічці 
не тонша за корабель-
ний канат. На прем’єрі 
в Києві зала ридала – 
блиск сліз в очах 
можна було поба-
чити і в жінок, і в чо-
ловіків, а стримане 
хлипання чулось звідусіль. Та, попри очевидну 
сльозливість, фільму не можна відмовити в красі 
та майстерності постановки: якщо вимкнути 
звук, око насолоджуватиметься картинкою, а 
мозок – складністю та вибудуваністю сюжету. 
Втім, основний захват викликала усе ж таки по-
ведінка головного героя, який, проходячи через 
усілякі страждання, весь час звірявся зі своєю ві-
рою та відповідальністю перед Богом. На тлі ти-
пових «героїв нашого часу» – цинічних поганих 
хлопців із внутрішніми (а часом і зовнішніми) 
травмами – поява прямолінійного праведника на 
екранах є доволі незвичною. Тож є сенс підтримати 
загальносвітові оплески!   

«Знедолені»  в українському 
прокаті 

від 7 лютого
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Пересувна виставка World Press 
Photo щороку збирає понад 2 
млн відвідувачів. Торік у складі 

незалежного журі досвідчені фо-
тографи та фоторедактори об-
рали 57 знімків-переможців 
серед 100 тис. конкурсантів. 
World Press Photo не лише 
задає стандарти для фото-
журналістики, а й «підтри-
мує вогонь», вчасно їх змі-
нюючи. Репортажні світ-
лини з вражаючими сюже-
тами і без того далекі від од-
новимірного транслю-
вання інформації. Але від-
бір, здійснений експер-
тами, й часова відстань – то-
рішні конкурсні роботи, 
природно, присвячені по-
діям 2011-го – перетворю-

ють ці фотографії на зразки. Фаховий 
фотокореспондент, громадський акти-
віст, культуролог і пересічний глядач 

побачать цю «зразковість» по-
різному, та головне, що зоб-

раження-факт дістає глибше 
культурне значення. Безпе-
рервна боротьба людства зі 
стихіями, соціальною не-
справедливістю та власними 
страхами – ось що потрапляє 
в об’єктив камери. Можливо, 

сенс такої виставки – той са-
мий, що його шукають тепе-

рішні критично налаштовані 
митці. Тільки фоторепор-
таж не перемудровує у 
формулюванні. Він лише 
віддзеркалює. Виконує 
свою роботу, а виходить 
мистецтво.

Віддзеркалення світу 

Фотовиставка  
переможців World 
Press Photo-2012  

триватиме  з 7 по 27 
лютого. 

музей історії Києва  
(Київ, вул.  Богдана 
Хмельницького, 7).

АНОНС 



БіОГРАФічНА 
НОТА
Том Гупер 
(на фото ліво-
руч) починав як 
режисер на бри-
танському теле-
баченні, зніма-
ючи частини 
мильної опери 
«Іст-ендці» для 
BBC й хітової ко-
медії «Холодні 
ноги» на ITV. 
Крім того, за-
фільмував міні-
серіали «Деніел 
Деронда», 
«Єлизавета І», 
«Лонґфорд» і 
«Джон Адамс». 
Дебютний по-
внометражний 
фільм «Черво-
ний пил» ство-
рив у 2004 році. 
Пізніше висту-
пав режисером 
спортивної 
стрічки-біогра-
фії «Проклятий 
«Юнайтед»  
та історичної 
драми «Король 
говорить», яку 
високо оцінили  
і критики,  
й глядачі.

Живе виконання
Режисер Том Гупер про «Знедолених»  
як прорив у жанрі мюзиклу

і
ще напередодні виходу стріч-    
ки «Король говорить» (2010) 
та її дальшого феноменаль
ного ус пі  ху – 12 номінацій на 

«Оска  ра» й 4 статуетки, зокрема 
за найкращий фільм і найкращу 
режисерську роботу, – режисер 
Том Гупер почав шукати новий 
виклик. Його нова робота «Зне
долені» – це постановка за кла
сичним романом Віктора Гюґо, 
що вийшов друком у 1862 році – 
епічною історією про зруйновані 
мрії. І хоча за цим твором уже 
знято понад 30 фільмів і серіалів, 
але у формі мюзиклу це зроблено 
вперше.

Інтерес до революційних 
періодів у мене в кро   ві. Коли 
я знімав «Джона Адам  са» – 
фільм про Американську рево
люцію, – мене дуже зацікавила 
Велика французька – погляд на 
неї під новим кутом, раніше-бо я 
не усві  домлював, що між ними є 
такий тісний зв’язок і що перша в 
якихось моментах стала «ма ті-
р’ю» другій.

До того ж мене привабила по
тужність, магнетизм твору Гюґо. 
Чому вистава «Знедолені» понад 
чверть століття не сходить із лон

донських лаштунків? Гадаю, ау
диторія повертається на поста
новку знову і знову, бо має змогу 
вкотре пережити вже очікувану 
емоцію – повторити досвід, який 
її викликав.

Я хотів зробити щось, у 
чому багато буде про серце й 
від серця, щось дуже чуттє ве. 
Після стрічки «Король говори  ть» 
кортіло взятися до чогось абсо
лютно іншого в жанровому плані, 
а скористатися з нагоди, що її 
пропонує така платформа, – це 
ризик, амбіція і випробовування 
себе в новому жанрі.

Я виростав здебільшого в 
дусі безкомпромісного реа-
лізму в кіно. Думав, ось що буде 
цікаво: в основі мого підходу ле
жить реалізм, та оскільки цього 
разу йдеться про мюзикл і актори 
співають, усе це дає шанс бути ви
разнішим, пропонує біль  ше ви
бору – мені здалося, що для мене, 
як режисера, добре буде відійти 
від прив’я заності до певної логіки 
реалістичного кіно, якою я дуже 
часто керувався в роботі раніше, 
й насолоджуватися свободою, яку 
про    понував цей формат. 

Мюзиклам, де актори спі 
ва  ють під фоногра  му, 
люди не вірять. Мо-
же, тому що в цьо  му 
вже є щось вбу-   
до вано-штучне. А 
мо  же, картинка 
бачиться нереа-
ліс  тич  ною через те, 
що виконавці ролей 
лишень роззявляють 
ро ти під запис? Тож я 
вирішив: якби вони за
співали насправжки, це ста-
 ло б величезним проривом у 
жанрі. Ця техніка зроби-
 ла постановку знач-   
  но драматичні

шою, бо актори вже могли самі 
вирішувати, що і як зіграти пев
ного моменту, а добра гра зазви
чай і народжується там, де актор 
почувається вільно. Коли запи
суєш пісні наперед, доводиться 
підлаштовуватися під запис, зро
блений за кілька місяців до зйо
мок. А живе виконання дає акто
рам змогу змінювати темп, ритм, 
вдаватися до якихось незначних 
відхилень – так вони справді 
вживаються в роль, роблять її 
дуже спонтанною і захопливою.

Вибором кар’єри режи-
сера завдячую мюзиклу. У 
школі ми щороку ставили мю
зикл, і, коли мені було 11–12, я 
брав участь у цьому два роки по
спіль: спершу в хорі, а пізніше 
дістав роль другого плану. За
вдяки цьому я зробив два великі 
відкриття: що мені не варто бути 
актором, але до вподоби праця 
режисера. Тож саме з того 
хлоп’ячого віку й почалася моя 
любов до драматургії.

Головне – не дозволити 
собі стати шаблонним. Коли 
все перше десятиріччя нового ти
сячоліття робиш по проекту що
року, є страх зациклитися на яко
мусь шаблоні – візуальному, на
приклад. Тож мене захопила ідея 
створити щось таке, в чому я не 
міг би йти за зразком. Не думаю, 
ніби щось схоже робили раніше. 
Ми буквально по-новому вина
йшли жанр, і вся команда на
стільки захоплена роботою не 
тільки тому, що працювала над 
легендарним твором, а й тому, 
що ми стали першопрохідцями у 

використанні прийому, а таке 
трапляється вкрай рідко. 

Відгук на фільм  
«Знедолені»  

читайте  
на стор. 56
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Панельна дискусія 
«Транснаціональні корпорац� в Україні: 
«за» і «проти»»
Журнал «Український тиждень» продовжує серію панельних дискусій за участю політиків та експертів 
на актуальні суспільно-політичні й соціально-економічні теми.

На черговій зустрічі буде обговорено питання діяльності в Україні транснаціональних компаній: 
місце їхніх дочірніх підприємств у структурі бізнесу в державі; головні цілі діяльності й типи 
транснаціональних корпорацій; транснаціональний бізнес як спосіб міжнародної оптимізац� 
розміщення капіталу; підприємницькі витоки ТНК, вплив на стан ринкової конкуренц� та на валютну 
платоспроможність країни; протистояння олігархічних холдингів і ТНК; залежність європейської 
чи євроазійської інтеграц� від переважання певних типів транснаціональних корпорацій; як залучити 
вітчизняний бізнес до виробничої кооперац� з ними; як стимулювати розміщення в Україні 
інноваційних виробництв транснаціоналів; умови приходу в країну продуктивного іноземного 
капіталу; необхідність вільного міжнародного руху капіталу та інші питання.

ГОЛОВНІ ДОПОВІДАЧІ:

Ільдар Газізуллін, старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень

Тема: «Вплив ТНК на економіку України»

Володимир Лановий, доктор економічних наук, президент Центру ринкових реформ, міністр економіки (1992)

Тема: «ТНК в Україні: користь чи шкода?»

ЗАПРОШЕНІ ЕКСПЕРТИ:

Анна Дерев’янко, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціац� (ЄБА)

Михайло Гончар, директор енергетичних програм аналітичного центру «Номос»

Хорхе Зукоскі, президент Американської торговельної палати

Свен Генніґер, Ukraine-Consulting, член правління Німецького економічного клубу

Олександр Рогач, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У дискус� візьмуть участь також представники 

парламентських політичних сил

Попередня реєстрація ЗМІ за тел. 067-588-94-10
Онлайн-трансляцію заходу можна подивитися на Тиждень.ua

19|02|2013
(вівторок)

18:30

ВХІД ВІЛЬНИЙ

Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3
(ст. м. «Золоті ворота»)



Автор:  
марина 
Гнатенко

Фото 
Денис 

Коротаєв 

місто з піску і туману
У Дубаї треба побувати бодай для того, щоб побачити, на що здатні 
сучасна цивілізація, нафтові гроші та відповідальна еліта

Дубаї – це не найком
фортніший курорт. Ці
лий тиждень тут не
змінні +380. Вода Пер

ської затоки, що постійно випа
ровується, створює ефект сауни. 
Небо покрите сірим туманом, 
який розсіюється лише біля 
моря. Життя минає між вулич
ним пеклом і кондиціонерами. 
Вони всюди: у готелі, таксі, ме
тро і навіть на зупинках автобу
сів. Прохолодно в кілометрових 
шопінг-центрах, у підземці, де 
електрички їздять без маши
ніста, і в хмарочосах із сотнями 
поверхів і швидкісними ліф
тами. Страшно подумати, що 
було б, якби тут раптом зникла 
електрика або почалися збої в 
автоматиці. Але нічого не зникає 
і не збивається. Ось уже півсто
ліття.

ОАЗА ДЛя міГРАНТіВ
На вулицях європейці в мен
шості. Навколо – здебільшого 
тайці й філіппінці, африканці, 
іранці, ліванці, єгиптяни, індуси 
та китайці. Локалізуються за
лежно від району. «Арабів можна 
вирізнити за дорогими авто і го
динниками. На вулицях їх не по

бачите, – каже Марина, яка меш
кає тут 15 років, приїхала з Ка
захстану. – Пішки не ходять. З 
машини – в офіс, мол, ресторан. 
Мають шикарні вілли в пустелі. 
Щомісяця отримують від дер
жави по $2 тис. і оплату на
вчання в будь-якому виші світу. 
Медицина й освіта тут безко
штовні й найвищого рівня. Об
слуговують їх мігранти, щедро 
оплачувані, але без перспективи 
стати громадянами. Громадян
ство може здобути лише жінка, 
яка вийде заміж за еміратця. Не 
дай Боже порушив закон чи 
конт ракт – за два дні депорту
ють. Загубитися ніде. Всюди ка
мери: у метро, вздовж доріг, у бу
динках».

Приїжджих учетверо більше, 
ніж корінних дубайців. Єгиптя
нин Айман підходить до нашої 
компанії ввечері на вулиці, при
гощає газованою водою, бо алко
голь – лише в ресторанах. Він 
юрист. Поїхав із Єгипту, коли 
там почалася революція. Каже, 
що не за горами й друга, бо люди 
розчаровані. «Удома найкраще. 
Де ще таке море, сонце, як у 
Єгипті? Тут жахливий клімат, 
але треба заробляти».

У дорогому магазині косме
тики нас обслуговує високий 
брюнет модельної зовнішності. 
Молдаванин Іван дізнався від 
знайомих, що світова мережа 
шукає російськомовний персо
нал. Отримує $2 тис. на місяць. 
Каже, що вдома це нереально. 
Знімає трикімнатну квартиру в 
дорогому районі з двома дру
зями за 45 тис. дирхамів ($12 
тис.) на рік уперед. Так дешевше.

З ліванцем Анваром знайом
люся в метро. Їде до сусіднього з 
моїм готелю. Там чекає дру
жина, яка буває тут раз на рік. 
Приїхав два роки тому, працює в 
одному з брендових бутиків 
«Емірейтс молу» – торговель
ного центру з критою гірсько
лижною трасою зі штучним сні
гом. Місцеві, які не бачили снігу, 
платять по $50 за вхід. 

Іранець Різо займається 
джип-сафарі – на швидкості во
зить туристів пустельними дю
нами. Він медик, але не може 
знайти вдома роботу. Свого пре
зидента називає божевільним. 
Боїться депортації за якусь дріб
ницю – останнім часом до іран
ців тут дуже суворі, «бо Емірати 
дружать із США».

міжнародні теле-
фонні розмови  

 з оАе                
за допомогою  
тревелСімки:  

вихідний тариф –

$0,85/хв, 
вхідний –

$0,00/хв
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Такий собі сучасний Вави
лон, де замість вежі – хмарочоси. 
Тут непомітно вчишся справж
ньої толерантності. Ідеальну 
картину псують гетто, де в раб
ських умовах живуть найбідніші 
робітники. Є й нелегали. «Бо
ронь Боже туди їхати, – каже 
наш гід. – Вони місяцями не ба
чать жінок. Бувало, що зникали 
туристки, і слідів не знаходили. 
Видавали себе за таксистів і 
везли у свої райони. Про це не го
ворять, бо влада не хоче визна
вати, що використовує таку роб
силу».

З-за повороту виринають 
п’ятиповерхівки, схожі на наші 
хрущовки. Їх звели за наказом 
шейха, коли робітники поскар
жилися йому на погані умови. 
Тут живуть найбідніші мі
гранти. Щоранку вулицю пере
кривають, і вони на велосипедах 
їдуть на роботу. «Поряд тюрма. 
Там умови кращі, ніж у тих бара
ках, – показує Олег, він родом 
з-під Саратова, заробляє прове
денням екскурсій; залишив 
удома дев’ятьох дітей; за 15 років 
в Еміратах сімом із них купив 
квартири. – За одну й ту саму ро
боту платять залежно від пас
порта. Найдешевші індуси і па
кистанці. Знайомий індус пра
цював водієм за $200 за місяць. 
Їв лише булочки і моркву. Ще 
примудрявся слати додому 
гроші, які дружина клала в банк. 
Філіппінці й китайці працюють 
у готелях, обмінниках, прислу
гою. Українці та росіяни – про
давці, адміністратори, офіці
анти. Європейців та американців 

запрошують у банкіри, дирек
тори». 

З будь-якої точки міста 
вид но хмарочоси різних кольо
рів, висоти і часто неправильної 
форми. Це надає скупому на зе
лень краєвиду футуристичної 
естетики. 40 років тому тут ще 
жили в халупах із тростини, ло
вили перли, варили рис на все 
село й охороняли криниці від са
рани. Коли знайшли нафту, не 
мали жодних традицій держав
ності. Скинувши протекторат 
Британії, голови кланів зібра
лися і домовилися про правила 
гри. «Перший правитель Еміра
тів шейх Заєд був мудрий. Вклав 
нафтодолари в інфраструктуру, 
щоб заманити туристів і мігран
тів. Тут побудували штучну га
вань та аеропорт. Заявив, що за
садить пустелю деревами, бо в 
повітрі 70% кисню від потреби. 
Його називали божевільним, ка
зали, що закопує гроші в пісок. 
Три роки нічого не прижива
лося, поки не замінили верхній 
просолений шар ґрунту. Зніма
ють його щоп’ять років. Під 
кожну пальму і кущ – крапель
ний полив. Одне дерево коштує 
$10 тис. Видобуток нафти що
року обмежують – роблять 
ставку на туризм. Щороку сюди 
їде мільйон лише росіян. Їх 
треба здивувати, і Дубаї це вда
ється», – розповідають місцеві. 

До найбільшого у світі тор
говельному центру «Дубаї мол» 
туристи ходять, як до музею: 
світові бренди виставляють тут 
дизайнерські меблі й одяг з 
останніх колекцій. Хоча шопінг 

ВАРТО ПОБАчиТи

червоні піщані дюни в пустелі 
Руб-ель-Халі. На джип-сафарі 
водії-аси катають серед барха-
нів до 250 м заввишки. Можна 
помилуватися заходом сонця і 
посидіти на піску. На відміну 
від чорного єгипетського він не залишає слідів на одязі.

мечеть шейха Заєда – най-
більша у світі після Мекки і Ме-
діни. Вміщує 40 тис. віруючих. 
Її підлогу встеляє найбільший 
у світі перський килим, а лю-
стри прикрашені сусальним 
золотом і кристалами.

Зоопарк – містить 230 видів тварин та птахів і 400 видів 
рептилій. Рівно о 18:00 зачиняється. Дверима керує ав-
томат. Квиток коштує 10 дирхамів ($3).

Оглядовий майданчик At the Top («На вершині») 
на 124-му поверсі знаменитого хмарочосу «Бурдж Ха-
ліфа». Квиток коштує 100 дирхамів ($27). Купують що-
найменше за добу. Експрес-квиток учетверо дорожчий.

ВАРТО ЗНАТи

Пересуватися найкраще на 
таксі. Розрахунок за лічильни-
ком. Мінімальна оплата – 10 
дирхамів, або $3. Кілометр ко-
штує $1,5, посадка – $1.

метро в Дубаї не має маши-
ністів. Перший вагон назива-
ють «золотим». За поїздку в 
ньому треба викласти по-
двійну суму. Проїзд на дистан-
цію менше ніж чотири зупинки 

коштує 4 дирхами (трохи більше ніж $1), на довші – 8. 
Картку до турнікета прикладають на вході й виході.
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у цьому гігантському магазині 
доступний хіба що шейхам – 
ціни захмарні. Натовпи людей 
фотографують величезний ак
варіум з акулами, водоспад зі 
статуями, що падають (пам’ят-
ник ловцям перлів), та ков
занку циклопічних розмірів. 
Вулиця біля молу перелива
ється вогнями. Над нею зді
ймається найвища будівля в 
світі  – 828-метрова «Бурдж Ха
ліфа», на яку Том Круз види
рався в останній «Місії». Має 
163 поверхи. Внутрішнє вбран-
 ня – куди там «Тисячі і одній 
ночі». Щопівгодини навпроти 
відбуваються шоу танцюючих 
фонтанів, які демонструють по
над тисячу комбінацій під 
східну та європейську музику. 
Ярмарок марнославства про
довжується в елітному районі 
Джумейра, де кожен готель 
змагається з іншими в розкоші: 
золоті коні на подвір’ї, штучні 
прісноводні річки, ресторан на 
глибині 200 м під водою або 
шатра зі скляними стінами по
серед пустелі.

За п’ять хвилин на авто – на
сипний острів із піску у формі 
пальми. Так влада збільшує бе
регову лінію, забудовуючи її віл-
лами і готелями. Але острів під
мивають течії. Елітні номери 
стоять напівпорожні, нерухо
мість не продається. Тим часом 
насипали ще один острів, на 
черзі – третій, найбільший. По
при вічне будівництво і гіганто
манію, шейхів хвалять усі – від 
таксистів-емігрантів до офіціан
тів у кафе. Сотні їхніх портретів 
– на вулицях, у магазинах, на ре
цепції готелів. 

Ідемо на пляж величезним 
квітучим парком Аль-Мамзар. 
Усюди ідеальна чистота. Авто
мати поливають яскраво-зелені 
газони. У кронах екзотичних де
рев співають птахи. Під паль
мами ніжаться відпочиваль
ники. Новоприбулих перехоп-
люють зграї худих і агресивних 
котів із хрипкими голосами. 
Їдять не все і навіть, як вида
ється, мають ватажків. Нічні ву
лиці Дубаї належать їм. Нато
мість жодної собаки. Вони не пе
реносять тутешнього клімату і 
живуть лише під кондиціоне
рами. Ловимо усмішки всіх зу
стрічних. Тут це традиція. По 
приїзді в Україну найбільше бра
кує саме цього, а не хай-теку і 
розкошів. 
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Українське
безкордоння

Н
ещодавно українські заробітчани з Італії від
мовилися платити чергові хабарі на одному з 
найнахабніших прикордонних переходів 
«Тиса» в місті Чоп. Вони заблокували його 

роботу на три дні, сподіваючись таким чином ураз 
обірвати багаторічні хабарницькі традиції. Місцева 
влада так-сяк зам’яла скандал, утім, ця ситуація вко
тре засвідчила, що українська митниця давно і на
дійно перетворилася на пункт збивання грошей.
Пішки й автостопом мені доводилося перетинати 
кордони різних держав. Загалом близько 30 країн і 
точно понад 100 митних постів. І лише раз було 
щось страшніше за наш рідний, український кор
дон. Це Придністровські митні пости. Тобто рівень 
«обслуговування», корупції, хамства, неуважності та 
безкарності можна зіставити лише із самопроголо
шеною республікою, яка перебуває під впливом РФ. 
У Придністров’я ми в’їжджали з чотирма італій
ськими музикантами на польському авто. Митники 
в російській військовій формі одразу сказали: «300 
грн або повертайтеся назад». Через 4 год італійці 
мали виступати в Кишиневі з концертом, тож нам 
украй потрібно було пройти цей кордон. Утім, мене 
зачинили в камері, вимагали гроші й поводилися 
так, наче я щось скоїв. Від такої «гостинності» зали
шилися незабутні враження: порівняно з цим будь-
який кордон апріорі хороший.
Під час мандрів навколо Балтійського моря ми чо
тири рази перетинали кордон ЄС – РФ. Перший – 
Фінляндія – Росія. Контрабандистів тут теж виста
чає, як і в українських реаліях. Один із них нас і під
кинув до Росії. Перетинають цей кордон здебіль
шого фіни, які їдуть заправлятися дешевим паль
ним і повертаються назад. Із собою беруть цигарки 
й горілку. Все як в Україні. Лише одна відмінність: 
ми не простояли в черзі жодної хвилини. А вервечка 
вантажівок не розтягується на десятки кілометрів, 
як це прийнято на українсько-європейських перехо
дах. Її тут практично не було.
До другого, з Естонією, ми доїхали із Санкт-Петер
бурга за кілька днів після того. Нас довезли лише до 
кордону, там був піший перехід. Як, наприклад, Ше
гині – Медика між Україною та Польщею. Запи
тавши кількох водіїв, чи не могли б вони нас підки
нути до Естонії, почули у відповідь, що пішки 
швидше. Абсолютно цивілізована черга приблизно 
з 30 людей, тож стояли довго лише через те, що 
втрапили туди під час їхньої «перезмінки». Кількох 
контрабандистів із цигарками помітили, решта – 
явно місцеві й без численних валіз. Черги з автомо
білів немає з жодного боку. Нічого не шукають, 
лише перевіряють документи. Швидко і без запи
тань. 
На третій кордон в’їжджали з туристичної зони – 
Куршської коси. Вона поділена на дві частини: 
одна – в Литві, друга – в Калінінградській області. 
Це одна з найсвіжіших окупованих територій Росії. 

Автор: Богдан Логвиненко 

Раніше тут було німецьке місто Кенігсберг. У цій ро
сійській області відбувалися чи не наймасштабніші 
протести проти Путіна. Тут більшість людей значно 
частіше були в Європі, ніж у Москві, оскільки на
вколо – суцільний Євросоюз. Литовсько-російський 
кордон у нас зайняв щонайбільше 30 хв.
Російсько-польський проходили з калінінград
ськими режисером і перформансистом. Усі троє ми 
мали вигляд неформальної компанії, яка мог ла б 
везти в бардачку пачку героїну. Принаймні україн
ський митник неодмінно так подумав би. Але не по
ляки – ми пройшли пост за 15 хв.
Кордон ЄС – Хорватія. Хорвати його проходять за 
кілька секунд, просто показують свій ID. Нас обшу
кували, оскільки ми переходили пішки на автобані, 
тобто фактично не мали права цього робити. Я обра
жено звернувся до митників, мовляв, своїх вони не 
обшукують. І ті, вибачившись, подарували кілька 
пляшок питної води. 
Коли ми говоримо про Україну з іноземцями, які тут 
бували, вони завжди згадують, як проходили мит
ницю і як їх зустрічала ДАІ. При виїзді з України 
можна простояти на кордоні 3 год, навіть їдучи до 
Білорусі чи Росії, куди не треба ані віз, ані закордон
них паспортів. Причина проста: хочеш швидше – 
плати! Причому сума, яку вимагають наші прикор
донники, може коливатися від 5 грн «на пиво» до 
400 грн через те, що «забагато речей». 
Хто колись долав кордон у Чопі з Угорщиною, не 
дасть збрехати: черги там бувають добові. Україн
сько-словацький кордон в Ужгороді ми двічі прохо
дили з чехами на їхньому автомобілі. І це займало 
не менше ніж 6 год і супроводжувалося повним об
шуком. На пішому переході Шегині – Медика 
можна спостерігати реальний концтабір. Там буває 
по 700 осіб черги, до того ж 690 із них – контрабан
дисти, які нерідко поводяться, як дикі звірі. При 
цьому на оформленні працюють тільки два україн
ські митники, а далі – два поляки. Всіх обшукують, 
запитуючи про все на світі.
Тож насамперед, не варто скаржитися на те, що по
ляки, словаки, угорці на кордоні так із нами пово
дяться. Нічого дивного. Вони просто знають, як пра
цює українська митниця, і не довіряють її товстим і 
пихатим працівникам. Але найгірше, що ми їм це 
дозволяємо, платячи за «швидкість проходження» 
або «неоформлення протоколу» й таким чином 
вкладаючи гроші в їхній непоганий і цілком уже 
звичний для нас бізнес. 

«Коли ми говоримо 
про україну з іно-
земцями, які тут 
бували, вони за-

вжди згадують, як 
проходили мит-

ницю і як їх зустрі-
чала дАі»
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Горець у місті 
Попри назву, Toyota Highlander – це насамперед міський кросовер, 

який ідеально підходить для великої родини

В
ід першого знайомства з High-
lan  der не полишила думка, чо -
му японці надали цьому кросо
веру високогірного статусу. Са

лон справді такий великий, що семеро 
кремезних чоловіків, навіть у повному 
гірськолижному споряджен  ні, почу
ваються тут, як удома. Що ще потріб но 
автомобілю, який забезпечує ком
фортне пересування до лижних трас 

високогір’ям такій великій та дружній 
компанії? Тут є майже все, хоча тесту
валося авто лише в середній комп
лектації: тризонний клімат-контроль; 
кнопки керування аудіосистемою, 
телефоном та клімат-контролем на 
кермі; сім подушок безпеки, камера 
заднього виду, підігрів та електропри
від сидінь, сигналізація та імобілай
зер, магнітола із CD-чейн джером та 
МР3, Bluetoоth. Не вистачає хіба що 
великого дисплея з навігацією, але й 
він доступний у топовій версії автомо

біля. Усі прилади та кнопки керу
вання масивні, призначені для справ
жніх чоловічих рук. Салон автомобіля 
оздоблений шкірою зі вставками під 
дерево – строго, консервативно, зате 
по-японськи надійно. 

Утім, такій великій компанії 
глінтвейн доведеться докуповувати 
дорогою – із собою більш як ящик 
вина не візьмеш. Адже коли всі сім 
сидінь зайняті пасажирами, багаж
ник тут менший, ніж у «молодшої се
стри» RAV-4 (290 л). Зате в п’ятиміс-

Автор: 
Анатолій Ревін

Окреме відкриття скла задніх дверей є 
дуже зручним за повного завантаження 
7-місного салону

Панель приладів автоматично змінює 
яскравість підсвічування. На кермо 
винесені кнопки управління клімат-
контролем, магнітолою і Bluetooth. 
Тут також міститься кнопка зміни 
показників бортового комп’ютера

За складених сидінь місткість 
багажного відсіку вражає. Його можна 
використовувати для сну
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ній конфігурації він розростається 
до майже ідеальних для далеких по
дорожей 1200 л.

Високогірний статус цієї Toyota 
підкріплений системою допомоги 
при спуску – автомобіль неспішно 
рухається зі схилу з невеличкою ста
лою швидкістю, допоки водій не під
штовхне його, натиснувши на газ, чи 
зупинить за допомогою потужних 
гальм. Дві тонни все-таки! При 
цьому пасажири не відчувають, який 
рельєф у них під колесами: підвіска 
масивного Highlander налаштована 
досить м’яко – явно на користь ком
форту. Вона легко та беззвучно по
глинає камені, тріщини та ями. Клі
ренс 206 мм дає водієві змогу рідко 
задумуватися над рельєфом будь-
якої дороги, головне – щоб вона була. 

Утім, все ж треба враховувати, що 
трансмісія Toyota Highlander не при
значена для подвигів. Незважаючи 
на повний привід, цей горець не має 
ні роздаткової коробки, ні блокувань 
міжколісного чи міжосьового дифе
ренціалу. Тому, як здалося, стихія 
Toyota Highlander – це все ж дороги 
будь-якої якості на рівнинах. Він спо
кійно пересувається нечищеними від 
снігу заміськими шляхами, легким 
бездоріжжям та без проблем виска
кує на тротуар.

Не стихія Highlander і круті пово
роти. М’яка підвіска, високий центр 
ваги, значна маса та по американсь-
кому досить ватне рульове управління 
не дають змоги стрімко проходити ві

ражі. Утім, згадана модель робить це 
охочіше, ніж LC Prado. Та й зручні си
діння позбавлені будь-якої бокової 
підтримки, тому на крутих поворотах 
із них повільно сповзаєш. Але це не го
ловне. Важливіше те, що під час натис
кання на педаль акселатора авто видає 
приємний низький бас і з впевненістю 
танка несе всю цю «махіну» вперед. 
Шестициліндровий бензиновий дви
гун об’ємом 3,5 л і потужністю 273 к. с. 
має максимальний крутний момент 
337 Нм за 4700 об./хв. Двигун, що зна
йомий нам із топ-версії Toyota Camry, у 
поєднанні з п’ятиступінча стою авто
матичною коробкою передач розганяє 
автомобіль від 0 до 100 км/год за фан
тастичні, як для кросовера масою по
над 2 т, 8,2 с. Дозволена правилами 
швидкість 60 чи 90 км/год досяга
ється одним натисканням педалі, а по
тім «автомат» швидко й непомітно пе
реводить КП до п’ятої передачі, після 
чого підтримує курсову швидкість на 
1500–1700 обертах, лише тихенько по
буркуючи. З таким режимом їзди ма
сивне на вигляд авто з об’ємним бен
зиновим двигуном споживає лише  11–
13 л на сотню навіть у місті, необтяже
ному складним трафіком. Цей показ
ник для багатьох конкурентів з анало
гічними розмірами – нормальний 
апетит лише на трасі.

Ще одна риса, що сподобалась у 
доб родушному велетні, – його стать. 
За кермом Highlander важко уявити 
жінку – це на 100% чоловічий автомо
біль. А таких на ринку нині небагато. 

Двері багажного відділення зачиняються за допомогою 
електроприводу – натисканням однієї кнопки

Задні пасажири мають окремий  
блок управління клімат-контролем

Блок управління автомагнітолою  
та клімат-контролем розміщені один 
під одним. На 5-дюймовий монітор 
виводиться інформація комп’ютера, 
клімат-контролю, а також зображення  
з камери заднього виду

Toyota Highlander.  
Тактико-технічні характеристики 

Тип кузова  універсал

Дверей/місць 5/7

Розміри, Д/Ш/В, мм  4785/1910/1760

База, мм 2790 

Кліренс, мм 206

Маса споряджена/повна, кг 2000/2720

Об’єм багажника, л 290/1200/2700

Об’єм бака, л 72

Двигун бенз. V6

Об’єм, см3 3456

Потужність, кВт(к. с.)/об./хв 201(273)/6200

Макс. крутний момент, Нм/об./хв 337/4700

Тип приводу постійний повний

КП 5-ст. авт.

Підсилювач керма електро

Шини 245/55 R19

Максимальна швидкість, км/год 180

Розгін 0–100 км/год, с 8,2

Витрата пального, траса – місто, 
л/100 км

7,4–14

Гарантія, років/км 3/100 000

Періодичність ТО, км 15 000

Ціна, тис. грн 403–468
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Вікторія матола Олена чекан

НАш ТИЖДЕНЬ| 
БіЛі ХАЛАТи ОПТиміЗм ТАКі,  

яК УСі

Валерія Бурлакова 

Вранці 25 січня такий ба
жаний дзвінок сестри розчу
лив до сліз – вона народила 
сина! Утім, кілька годин опісля 
цього її розповідь мене приго
ломшила. Після пологів вона 
перебувала в реанімації Терно
пільського пологового бу
динку. Туди зайшов один із 
анестезіологів лікарні й грубо і 
нахабно почав вимагати звіль
нити місце для іншої поро
діллі. На аргументи, що вона 
ще не піднімалася після поло
гів і не знає, в яку палату йти, 
медик не реагував. Натомість 
шарпав за ковдру, а медсестра, 
яку він привів, забрала її ди
тинку, щоб «пришвидшити 
процес». Вкот  ре переконуюся, 
що «білими халатами» лікарів 
називають не лише тому, що 
вони їх носять, а й тому, що в 
деяких із них немає нічого ін
шого, що б співвідносилося із 
цим фахом. 

У кожної людини бувають у 
житті такі непевні часи, коли 
постає руба питання – пере
могти або здатися. Не одразу й 
зрозумієш, не одразу й зва
жишся, мучитимешся, так чи 
так оцінюючи ситуацію. Ось і в 
мене то щемить, то пече серце. 
Не можу прийти до якогось по
зитивного завершення. Треба 
відволіктися, тому йду до 
парку. Слабкий морозець ба
дьорить, лапаті сніжинки ви
блискують у сонячних проме
нях, кружляють вихором у каз
ковому танку. З друзями відва
жую неспокій – жену від себе 
геть «думи сумні». А ось ніким 
не чищеною вулицею суне ста
ренька бабуся, тягне «крав
чучку». Важко, сутужно, де й 
сили беруться, але йде! Ледь-
ледь пересуває ноги слизькою 
дорогою, долаючи рукотворні 
й природою зведені пере
шкоди, але йде! Вчусь у неї! 

Пишучи про психіатрію, 
захопилася читанням фору
мів, де спілкуються між собою 
душевнохворі. Спочатку дещо 
видається кумедним. Потім 
відчуття таке, ніби заглядаєш 
у прірву. Ще десяток сторінок 
– і починаєш помічати зна
йомі речі. Всім нам час від часу 
здається, що нас розглядають 
перехожі. У всіх є сусідка, 
впевнена у тому, що інші люди 
тільки й думають, як занапас
тити її життя. Всі ми іноді тур
буємося, чи вимкнули вдома 
газ, воду. Чи, замислившись, 
недоладно від  повідаємо на за
питання, а психіатри назива
ють це «зі сков  зуванням», вва
жаючи симптомом психічного 
розладу. Тоді й усвідомлюєш, 
що за крок від прірви стоїш і 
ти, і мільйони інших людей. 
Хоч як дивно, нерідко глузу
ючи при цьому з тих, хто зі
рвався. 

ЗВОРОТНий ЗВ’яЗОК 

:)
У всіх є су-
сідка, впев-
нена у 
тому, що 
інші люди 
тільки й ду-
мають, як 
занапасти-
ти її життя

Відгук на статтю «Виконувач обов’язків лі-
дера», у якій аналізується, чому провідник 
найчисленнішої парламентської опозицій-
ної сили не викликає довіри в української 
більшості 

микола Б.: Для більш повної характеристи-
ки виконувача обов’язків лідера варто навес-
ти два афоризми, сформульовані ним у різні 
часи. За повідомленнями преси, одного разу 
Яценюк, ще працюючи у владних структурах, 
кинув на захист олігархів таку фразу: «Олігар-
хи – це золотий фонд України». А під час дис-
кусій стосовно доцільності вільного ринку зем-
лі він сформулював своє ставлення до цієї про-
блеми таким афоризмом: «Забороняти се-
лянам продавати землю – це те саме, що за-
боронити їм продавати молоко». Ціла низка 
практичних порад Яценюку – що йому потріб-
но зробити, щоб перетворитися на справжньо-
го лідера опозиції, – може свідчити про наївне 
сподівання авторів статті на можливість пере-
родження ще одного Савла в Павла. 

Відгук на матеріал «Провокація проти євро-
інтеграції», де Олександр Крамар та Олек-
сандр михельсон пишуть про те, кому ви-
гідний скандал напередодні саміту Украї-
на – єС

йцукен: Без сумніву, оточення Януковича 
переповнене проросійськи налаштовани-
ми особами і агентами Кремля, які справно 
виконують накази Москви. ПР кишить та-
кими, і вони вже й не приховують свої по-
гляди на реанімацію СРСР. Треба бути дур-
нем, щоб відказатися від такого шматка, як 
Україна. Я б на місці Путіна, Обами чи Мер-
кель такого шансу не впустив... Цей «шмат» 
буде до речі кожному. Ось тільки Європа 
може проґавити цей шмат...Не бачу ніяких 
проблем взяти Україну в ЄС зараз і вже по-
тім, згідно із Законами Європи, привести до 
тями усе українське законодавство, та ще й 
це було б набагато скоріше. Фінансово Єв-
ропі прийшлось би трохи розкошелитись, 
але вона б отримала з Україною набагато 
більше, ніж втратила... Негативний вплив 
Росії тут очевидний і прогнозований. Вони 

більше всього втрачають, тому й так актив-
но і всіляко заважають. 

Лина: Носятся с этим соглашением об ассоци-
ации, как дурень с писаной торбой. Эта ассо-
циация не дает нам даже намека на перспек-
тиву где-то в отдаленном будущем интегри-
роваться в ЕС, а вот перспективе превратить 
Украину в бесплатную свалку всякой ненуж-
ности Европы – зеленая улица. 

Лист у редакцію
іван Лозовий: Наприкінці минулого року я під-
писався на рік на журнал «Тиждень». Тепер 
про це жалію і не буду більше передплачувати 
«Тиждень», тому що на сторінках вашого ви-
дання виходить колонка сепаратиста Юрія Ви-
нничука, який в інтерв’ю газеті «2000» висло-
вився за поділ України. Це ганебна і зрадниць-
ка позиція. Я переконував інших підписатись 
на ваше видання, тепер цього також не буде. 

УТОчНеННя
У статті Яна Чеха «Із князів у…», опублікова-
ній у № 4/2013, з вини перекладача була до-
пущена помилка: рішення про видачу довго-
строкових віз приймає не Міністерство закор-
донних справ Чеської Республіки, а Міністер-
ство внутрішніх справ ЧР. Ст
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