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Військовий переворот 
в Афганістані. До 
влади прийшов 
прорадянський уряд 
Нур-Мугаммеда Таракі

О
позиція і надалі губить 
ініціативу, здавалося б, 
відвойовану в Партії регі-
онів у попередні кілька 

місяців. Давно очікуване голосу-
вання за відставку уряду Азарова, 
яке могло б завершитися якщо не 
позитивним результатом, то бо-
дай фіксацією в парламенті по-
тужного протистояння йому си-
лами 210–220 депутатів, лише 
підкреслило цю тенденцію. Як 
наслідок – конфлікти в опозицій-
ному таборі загострилися, а влада 
перейшла в наступ.

За вотум недовіри Кабмінові 
проголосували лише 190 нарде-
пів – значно менше, ніж на кілька 
днів раніше за скасування пенсій-
ної реформи. Не взяли участі у 
голосуванні 14 представників 
опозиційних фракцій, 11 комуніс-
тів. Не голосувала й левова частка 
позафракційних, серед яких від-
недавна «опозиційний» Петро 
Порошен  ко, пов’язаний давньою 
історією особистих добрих сто-
сунків із Ми   колою Яновичем. Ки-
ївська організація «Батьків-
щини» 24 квітня звернулася до 
Арсенія Яценюка та фракції із ви-
могою виключити з лав остан-
ньої шість із сімох депутатів, які 
не взяли участь у голосуванні 
щодо відставки уряду. Йдеться 
насамперед про Миколу Марти-
ненка, якого підозрюють у намі-
рах узяти під контроль ту ж таки 
київську організацію, а крім того, 
про заведених ним у парламент 

депутатів, які останнім часом пі-
дігрують провладній більшості. 
Водночас відбувається пряме апе-   
лю  вання до авторитету ув’язненої 
екс-прем’єрки, з якої Яценюкові, 
мовляв, слід брати приклад. 

Якщо досягнути мети з від-
ставкою уряду не бачилося мож-
ливим, то логічно краще було б 
узагалі не виносити постанову 
про недовіру Кабміну на розгляд 
сесійної зали. Хоча, схоже, розра-
хунок робили на те, що, проголо-
сувавши за відставку уря  ду, але не 
досягнувши мети, можна вбити 
двох зайців: і звинувачень у піді-

граванні «Сім’ї» уникнути (за-
мість Азарова неминуче призна-
чили б Арбузова), і продемон-
струвати свою готовність до бо-
ротьби проти нинішнього уряду. 
Одначе в такому випадку по-
трібно було принаймні забезпе-
чити одностайне голосування 
своїх партійців. Мало того, що 
опозиційна ініціатива зазнала фі-
аско – актуалізувалося питання 
внутрішніх, а отже, потенційних 
«тушок». Провал голосування 
відкрив владі шлях для переходу 
в наступ. І вона взялась атакувати. 
Віктор Янукович підписав «за-

Тиждень  
в історії

Випробування Азаровим

Автор:
Олесь 

Олексієнко

Скандальні результати голосування за відставку уряду Азарова  
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Народився Ярослав 
Гашек, чеський 
письменник-сатирик, 
автор «Пригод бравого 
вояка Швейка»

Скликано ІІ Вселенський 
(І Константинопольський) 
собор, який завершив 
формування державної 
християнської церкви у 
Римській імперії

 29 квітня 1918 30 квітня 1883  1 травня 381  

Державний 
переворот Павла 
Скоропадського 
проти Центральної 
Ради в Києві

 2 травня 1848 

У Львові виникла 
перша українська 
політична 
організація – 
Головна руська 
рада

Держдеп США 
оприлюднив звіт про 
порушення прав людини 
в Україні, зазначивши, 
що 2012 року змін на 
краще не сталося

Український 
мультиплікаційний 
цикл «Народна 
мудрість» переміг 
на кінофестивалі в 
Лос-Анджелесі

Уряд Сербії 
схвалив проект 
угоди про 
нормалізацію 
стосунків із 
Косовом

Конституційний Суд 
відмовився розглядати 
питання про призначення 
перевиборів у 
проблемних округах

кони», які провладна частина де-
путатів проголосувала 4 квітня 
під час свого зібрання на Банко-
вій, за межами сесійної зали з по-
рушенням законодавства і з досі 
не підтвердженим кворумом. 
Конституційний Суд відмовив у 
відкритті провадження у справі за 
поданням 54 народних депутатів 
щодо перевиборів на проблемних 
округах, що дає змогу призна-
чити їх на літній період, коли най-
простіше сфальсифікувати ре-
зультати в умовах низької явки.

Водночас внутрішні проти-
річчя в опозиції, що засвідчило 
провальне голосування стосовно 
відставки уряду, полегшують ре-
жимові уже розпочатий процес 
її маргіналізації та розколу. А си-
туація і так склад  на. 17 квітня по-
дав у відставку з посади заступ-
ника голо  ви фракції «Батьків-
щина» В’яче слав Кириленко, 
пояснив  ши це рішенням його со-
ратників заборонити згадувати 
під час виступів партію «За Укра-
їну!», з якої він та ще троє ниніш-
ніх депутатів «Батьківщини» по-
трапили до списку об’єднаної 
опозиції. Загострюється конку-
ренція за перспективу висунення 
кандидатом у мери Києва. Про 
такі наміри вже публічно заявля-
ють не лише Микола Катерин-
чук, який фактично розпочав ви-
борчу кампанію, чи Петро Поро-
шенко, «готовий перемогти, 
якщо його попросить опозиція», 
а й Микола Томенко, який зі 
свого боку цілком слушно запере-
чує можливість цього політич-
ного пристосуванця претенду-
вати на статус кандидата від опо-
зиції. Загалом фракція в частині 
квоти Яценюка може от-от поси-
патися, до чого, схоже, сам Арсе-
ній Петрович активно готує гро-
мадську думку: «Атакують їх осо-
бисто, членів їхніх родин. Що ф
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стосується депутатів, які є акціо-
нерами чи учасниками якихось 
компаній, на них іде жорсткий 
тиск органів прокуратури, подат-
кової адміністрації». Натомість 
потенційним перебіжчикам, за 
його словами, пропонують ша-
лені гроші – «$5 млн і $100 тис. 
утримання щомісячно».

Віталій Кличко також дав 
привід для нової критики та спе-
куляцій не лише своєю відсут-
ністю на голосуванні (у складі 
шостої частини своєї фракції), а 
й відсутністю будь-якого офіцій-
ного пояснення цього факту. У 
ЗМІ вже розпочалася провока-
ційна кампанія з цього приводу: 
спочатку Арбузов заявив, що лі-
дер УДАРу політично «визрів», 
а інтернетом почали поширюва-
тися чутки про можливе призна-
чення Кличка віце-прем’єром в 
уряді. Прес-служба партії пові-
домила, що в медіа розсилають 
фальшиві коментарі від імені  
представників політичної сили. 
Попри очевидну абсурдність 
відповідної інформаційної кам-
панії (адже доля Тігіпка мала б 
слугувати для Кличка однознач-
ним свідченням згубності будь-
якої співпраці з режимом для 
політичних перспектив), сам 
факт її старту свідчить, що під-
тверджується прогноз Тижня: 
розпочавши з маргіналізації 
Яценюка, влада переключиться 
на лідера УДАРу (див. № 
15/2013).

Паралельно режим продо-
вжує концентрацію медіа-ресур-
сів, від якої врешті-решт зале-
жить, що і в якій версії сприйма-
тиме за дійсність більшість гро-
мадян країни. Уміле дозування, 
помножене на правильну інтер-
претацію подій, може мати зна-
чно більше значення, аніж самі 
події. Петро Порошенко продав 

свою частку у спільних із Україн-
ським Медіа Холдингом проек-
тах (зокрема, тижневик «Коррес-
пондент»). Відтепер вони пере-
йшли під повний контроль пре-
зидента УМХ Бориса Ложкіна, 
який завжди відзначався лояль-
ністю до нинішньої влади. Це 
черговий крок до монополізації 
УМХ ринку друкованих ЗМІ. Па-
ралельно розгорівся скандал до-
вкола зміни власника й керівни-
цтва ТВі, дотепер непідконтроль-
ного режимові телеканалу, який 
різними способами намагалися 
витіснити з ринку (див. стор. 
12). Тепер, схоже, «проблема 
ТВі» для влади буде вирішена в 
альтернативний спосіб. Хоча по-
дії довкола каналу й залиша-
ються малозрозумілими через 
взаємні звинувачення сторін у 
намірі злити цей інформресурс 

одному з угруповань у владі, 
проте факт, що зміну керівни-
цтва та власників у держреєстрі 
провели на диво оперативно, 
може свідчити про зацікавле-
ність тих, хто має потужний 
вплив на відповідальних за це 
чиновників. Зрештою, влада здо-
була інструмент шантажу будь-
кого з власників телеканалу,  
які конфліктують, можливістю 
зміни запису в держреєстрі, ска-
жімо, «за результатами судового 
рішення», які в Україні відомо де 
при належному «державному» 
інтересі визначають. 

ВНУТРІШНІ ПРОТиРІччЯ  
В ОПОЗиЦІї ДОПОмАГАюТь 
РежимОВІ ДОВеСТи  
ДО КІНЦЯ Вже РОЗПОчАТий 
ПРОЦеС її мАРГІНАЛІЗАЦІї  
ТА РОЗКОЛУ
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ЛюДмиЛА ЯНУКОВич
родова  
аристократка
Донецько-білоруська 
поетеса Зоя Цикуно-
ва присвятила пер-
шій леді вірш «Лучшей 
женщине», в якому, 
зокрема, є рядок: «Не-
даром в ее жилах кня-
жеская кровь..»

ДжОРДжО НАПОЛІТАНО
знову на чолі Італії
87-річного політи-
ка обрали на другий 
президентський тер-
мін (уперше в істо-
рії країни), бо вва-
жають ефективним 
антикризовим мене-
джером

миХАйЛО ДОБКІН
двієчник з історії
Очільник Харківщини 
так захопився «бороть-
бою з фашизмом», 
що приписав Євгенові 
Коновальцю (загинув у 
1938 році) співпрацю з 
німцями під час Дру-
гої світової

ЗеєВ еЛьКІН
викрив маніпуляцію
Заступник очільника МЗС Із-
раїлю вважає, що за-
гострення уваги на 
питаннях фашиз-
му в Україні вигідне 
політикам, які на-
магаються відверну-
ти увагу від економіч-
них проблем

ЛеОНІД КОжАРА
знайшов відмазку
Міністр закордонних 
справ вважає, що 
голов ний ризик на 
шляху до підписан-
ня Угоди про асоці-
ацію – фінансово-
економічна кри-
за в ЄС

На 4,5%
зріс державний борг від початку 
року, сягнувши $67,4 млрд.  
Дані Мінфіну

90% українських 
міст
не мають електронного врядуван-
ня. Дані моніторингу ГО «Опора»

5-те місце
посіла Україна в рейтингу націй 
ВООЗ за рівнем споживання 
алкоголю на особу

€4,5 млн
виділить цього року Києву Брюс-
сель на захист прав людини й роз-
виток громадянського суспіль-
ства. Дані представництва ЄС в 
Україні

ФейС-КОНТРОЛь мАйже СеРйОЗНО

ОПиТУВАННЯ

Показушна побожність
Як ви ставитесь до публічної 
демонстрац� державними 
діячами релігійності?

Чи впливає церква на моральність 
політиків (за п’ятибальною 
шкалою). Загалом – 2,39 бали

Хреститись на камеру й розціловуватися з 
церковними ієрархами – не така давня, але вельми 
поширена вітчизняна традиція. У країні, де 
юридично церква й держава існують у паралельних 
вимірах, фактично релігійні громади слугують 
PR-ресурсом для політиків, а ті, своєю чергою, є 
головними лобістами в питанні виділення земель чи 
коштів для будівництва храмів. Така співпраця є доволі 
очевидною і помітною для більшості громадян. Вона, як 
засвідчило недавнє соціологічне опитування Центру 
Разумкова, негативно ставиться до публічної побожності 
державних мужів і має великий сумнів у тому, що церква 
позитивно впливає на моральність українських можновладців.

УГКЦ

2,88
УПЦ МП

2,81
УПЦ КП

2,67
 «Прості* 

 християни»

2,14
УГКЦ

2,88
УПЦ МП

2,81
УПЦ КП

2,67
 «Прості* 

 християни»

2,14

*самоназва опитаних

2010        2013
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мАйже СеРйОЗНО

35% українців
вважають хабар легким спосо-
бом вирішувати проблеми. Опи-
тування КМІС

579,2 млн грн
задекларував у 2012 році син 
президента Олександр Януко-
вич. Дані компанії «МАКО»

Х
то перемагатиме на виборах у країні, де чи 
не в кожній маршрутці й таксі лунає шан-
сон, ТБ рясніє серіалами про суворих, але 
справедливих бандитів, полиці книгарень 

переповнені багатотомниками про «Слєпого на 
зонє»? Розв’язати таку задачку зміг би, напевне, й 
учень початкової школи. Хтось ще має ілюзії, що 
«бандитська влада» – це якась опозиційна гіпер-
бола? Факти, тільки факти. Залишимо «шлеперів» 
на сумлінні президента, – зрештою, не лише він 
має сентименти до блатної романтики. Варто зга-
дати впливового регіонала і бізнесмена Андрія 
Клюєва, який оточує себе охороною, котра розмов-
ляє відбірною табірною фенею. Чи «мера року», 
харківського міського голову Геннадія Кернеса, 
який цілком по-жиганськи погрожує «зламати дві 
руки і дві ноги» тим, хто чіпатиме пам’ятники Лє-
ніну. Або пані Нелю Штепу, одіозну очільницю 
Слов’янська, яка лякає своїх підлеглих у найкра-
щих «гангстерських» традиціях: «Я бью два раза, 
один – по морде, второй – по крышке гроба». Ну й, 
звісно ж, депутата від ПР Олександра Пресмана, 
який чітко визначив, на кого варто рівнятися су-
часникам: «Майже все, що пишуть про цих людей 
(кримінальних авторитетів. – Ред.), – неправда. Я 
поважав і поважаю їх. Вони стали такими, як вони є. 
У 1990-ті було складніше, ніж зараз. Потрібно було 
виживати: нові правила спілкування з людьми, 
нові правила бізнесу, переродження багатьох пи-
тань». Такі особи, на думку Пресмана, потрібні 
Україні, бо з ними не було б нинішнього «бєспрє-
дєла». Утім, політик не врахував невеличкої про-
блеми: не всі в країні досконало володіють «поня-
тіями», тож «авторитетним» людям варто було б 
ініціювати видання державним коштом посібника 
«Феня для бакланов» – і меседжі стануть зрозумі-
ліші для тих, кому досі мова й кодекс честі правля-
чої еліти здавалися загадковими.   

Показушна побожність
Як ви ставитесь до публічної 
демонстрац� державними 
діячами релігійності?

Чи впливає церква на моральність 
політиків (за п’ятибальною 
шкалою). Загалом – 2,39 бали

Хреститись на камеру й розціловуватися з 
церковними ієрархами – не така давня, але вельми 
поширена вітчизняна традиція. У країні, де 
юридично церква й держава існують у паралельних 
вимірах, фактично релігійні громади слугують 
PR-ресурсом для політиків, а ті, своєю чергою, є 
головними лобістами в питанні виділення земель чи 
коштів для будівництва храмів. Така співпраця є доволі 
очевидною і помітною для більшості громадян. Вона, як 
засвідчило недавнє соціологічне опитування Центру 
Разумкова, негативно ставиться до публічної побожності 
державних мужів і має великий сумнів у тому, що церква 
позитивно впливає на моральність українських можновладців.

УГКЦ

2,88
УПЦ МП

2,81
УПЦ КП

2,67
 «Прості* 

 християни»

2,14
УГКЦ

2,88
УПЦ МП

2,81
УПЦ КП

2,67
 «Прості* 

 християни»

2,14

*самоназва опитаних

2010        2013
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КОРОТКО ПРО СПРОщеНий ВІЗОВий Режим

Європарламент підтримав спрощення візового режиму 
між Європейським Союзом та Україною, ратифікувавши 
відповідну угоду. Далі документ повинна схвалити Рада 
ЄС. Очікують, що це відбудеться на одному з її найближ-
чих засідань, орієнтовно в травні. 

Кому полегшили 
Згідно з документом, процедурою спрощеного оформ-
лення віз можуть скористатися:
– водії, що здійснюють міжнародні вантажні та пасажир-
ські перевезення;
–  журналісти і члени технічного персоналу, що їх супро-
воджують; 
– учасники офіційних програм обміну, організованих му-
ніципалітетами; 
– близькі родичі, один із подружжя, діти, батьки, дідусі, 
бабусі, онуки, які відвідують громадян України, що про-
живають на території держав ЄС, або громадян ЄС;
– громадяни, які відвідують ЄС із метою лікування;
–  представники громадських організацій з метою освіт-
ньої підготовки участі в семінарах, конференціях;
– учасники міжнародних виставок, конференцій, симпо-
зіумів; 
– представники релігійних громад, учасники офіційних 
програм ЄС із прикордонного співробітництва.
Нові домовленості також передбачають чіткіше визна-
чення, кому, коли й на який період слід виписувати багато-
разові візи. Останні (термін дії – п’ять років) мають вида-
вати членам національних та регіональних урядів і парла-
ментів, Конституційних та Вищих судів; постійним пред-
ставникам офіційних делегацій, які презентують Україну 
на зустрічах, консультаціях та переговорах; партнерам, 
дружинам, дітям та батькам громадян України, які ле-
гально проживають на території країн ЄС, а також підпри-
ємцям, що регулярно відвідують Європу у бізнес-цілях.

Кому небажано
Представники Генеральної 
прокуратури України, при-
четні до вибіркового право-
суддя та порушення прав лю-
дини, не повинні користува-
тися свободою пересування в 
Євросоюзі. Про це сказав го-
лова комітету із закордонних 
справ Європарламенту Ель-
мар Брок в інтерв’ю Deutsche 
Welle: «Це не лише питання 
Кузьміна особисто. Це зага-
лом стосується відомства ге-
нерального прокурора. Укра-
їні необхідна реформа 
кримінально-процесуального 
права. У випадку Кузьміна  
(на фото) саме він персо-
нально відповідальний за 
справу Юлії Тимошенко та 
інші випадки вибіркового правосуддя. Наші посланці Пет 
Кокс і Александер Квасневський у межах місії Європарла-
менту чітко дали зрозуміти, що дотеперішня поведінка 
України є неприйнятною». «Ми виступаємо за спрощення 
візового режиму з Україною. Вважаємо, що в людей має 
бути можливість відвідувати Європу, особливо у молоді, 
яка приїздить на навчання. Гадаю, це сприятиме більшій 
європеїзації України», – додав Брок.
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Закордонні медіа і далі активно 
обговорюють вибухи в Бос-
тоні, наголошуючи, що не ба-

чать зв’язків братів Царнаєвих з 
радикальними ісламістськими 
міжнародними угрупованнями й 
аналізують, як із цього може ско-
ристатися Росія. В публікаціях, де 
згадується Україна, на першому 
плані перспективи підписання 
Угоди про асоціацію, намагання 
Кремля затягнути Україну в свої 
неоімперські проекти, посилення 
влади «Сім’ї» і можливі наслідки її 
тиску на олігархів.

Терористи-
одинаки 

Видання зауважує, як поліція за допомогою соціальних медіа не лише 
встановила підозрюваних у вибухах в Бостоні, а ще й реагувала на дез-
інформацію, що з’являлась у новинах у перші дні після теракту. Бостон-
ська поліція у мережі Twitter менш ніж за годину спростувала повідо-
млення СNN про ймовірне затримання підозрюваних. За кілька хви-
лин після того, як фотографії та відео можливих організаторів ви-
буху були розміщені на FBI.gov, сайт уряду ледь не впав від кількості 
відвідувачів.
Видання відзначає, що перші покази Царнаєва та заяви влади США 
свідчать, що підривники не були частиною більш великого терорис-
тичного угруповання, хоча жодних остаточних висновків наразі не 
оприлюднено.

«Америка має розплющити 
очі на природу російського 
антитероризму»
Експерт європейської програми Центру стратегічних та міжнародних до-
сліджень у Вашингтоні Януш Бугайські у колонці для The Christian Science 
Monitor пише, що, домовившись після бостонських терактів про співп-
рацю в антитерористичній сфері з Росією, Вашингтон має усвідомлю-
вати, що російський та американський контртероризм ґрунтуються на зо-
всім різних принципах, а путінський режим сам заангажований у дер-
жавному тероризмі проти мирного населення. «Американська поліція та 
інші правоохоронні органи проникли в околиці Вотертауна, де один із 
терористів-утікачів переховувався, уникнувши стрілянини та бомбарду-
вань, що могли призвести до невинних жертв серед цивільного насе-
лення. Російський еквівалент був би масовою операцією, щоб знищити 
всю околицю й інші локації, де підозрювані можуть перебувати, – пише 
автор. – Партизанський тероризм у Північному Кавказі став прямою від-
повіддю на російський державний тероризм, падіння незалежної Чечні у 
1999 році та вбивство десятків тисяч цивільних російськими військовими. 
Москва від самого початку відповідальна за роздмухування релігійного 
радикалізму та насильство через свої брутальні пацифікаційні погроми, 
в яких цілі поселення стали об'єктом репресій, а члени сімей, яких звину-
вачували у тероризмі, викрадалися, піддавалися тортурам та знищува-
лися... Російський контртероризм створив того самого ворога, який Мо-
сква намагалася знищити».

Рука москви?
Російський публіцист Алєк-
сєй Цвєтков у своєму блозі 
на colta.ru робить таке 
припущення щодо бостонських терактів: «А якщо це 
рука Москви, ФСБ зі своїми парасольками і поло-
нієм? Жодної логіки в цьому немає, але її може при-
внести сама ситуація зі зворотним ефектом. Остан-
нім часом відносини з Америкою було неабияк зі-
псовано, зокрема й особистими зусиллями самого 
президента Росії. Але експортовані грошові потоки і 
своїх переростків треба десь «паркувати», а тут, як 
на лихо, «список Маґнітского» та ще й Кіпр. Не-
гласно малося на увазі, що Америці відведено образ 
ворога, а ось у Європі живуть скромні лохи, з якими 
завжди можна домовитися. І раптом прийом, 
який мав російський президент у Німеччині, вия-
вився менш теплим, ніж хотілося, президенту там 
явно не сподобалось. В цьому 
світлі миттєва пропозиція Вла-
діміра Путіна надати допо-
могу США у розслідуванні 
(невже і взяти під контроль?) 
набуває цілком іншого від-
тінку. Вічна пам’ять загиблим і 
співчуття постраждалим, але ні-
коли не знаєш наперед, 
яким несподіваним 
глобальним пово-
ротом обернуться 
дві скороварки, на-
чинені цвяхами».

«Будь ласка, не будьте мусульманами»
Оглядач видання пише, що акцент на релігійній належності Царнаєвих 
може зачепити мусульман і сикхів у США, як це було після теракту 11 ве-
ресня. Він вказує, що відразу після вибуху був затриманий 20-річний 
хлопець східного походження (з Саудівської Аравії), який втікав разом з 
іншими. Саме його деякі ЗМІ хибно сприйняли як першого схопленого 
підозрюваного.
Ще один оглядач наголошує, байдуже, що Царнаєви були мусульма-
нами: «Тепер ми маємо тиск із боку деяких консервативних республі-
канських політиків, які заперечують цивільні права Джохара як амери-
канського громадянина і описують його як бойовика. Це доводить, що 
деякі з них не навчилися нічому на руйнуванні американських грома-
дянських та релігійних цінностей, які сталися під час тортур за Адміні-
страції Буша і політики затримання, яка не була повністю скасована».
Також один із оглядачів згадує, що багато мусульман ще до затримання 
Царнаєвих дуже не хотіли, щоб терористи виявилися прибічниками іс-
ламу, прогнозуючи посилення дискримінації стосовно себе. У соцмере-
жах з’являлись повідомлення: «Будь ласка, не будьте мусульманами».



№ 17-18 (285-286) 26. 04–16.05.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|9

іНозмі|НА чАСі

«Говорити про Україну стало  
емоційно важко» 

Експерт із політики ЄС та Росії щодо України, Молдови 
та Білорусі в Carnegie Endowment for International  
Peace (Брюссель) Ольга Шумило-Тапіола пише, що на-
разі всі держави – члени ЄС зійшлися на тому, що треба 
зачекати, поки ситуація в Україні покращиться, водно-
час залишаючи питання підписання Угоди про асоціа-
цію відкритим. За словами експерта, від самого по-
чатку обговорень в ЄС питання зближення з Україною 
держави блоку об’єдналися в дві групи: ідеалістичні 
активісти (Польща, Литва) і прагматичні консерватори 
(Франція, Велика Британія). «Зростання розчарування 
Януковичем після нескінченних невдалих спроб досту-
катися до нього відвернуло [від України] навіть най-
більших прихильників ідеалізму. Говорити про Україну 
стало емоційно важко, і ці держави не бачили особли-
вого сенсу в лобіюванні серед решти країн ЄС підпи-
сання Угоди за будь-яку ціну. У них були інші, важли-
віші питання для телефонних розмов із важковагови-
ками, такими як Німеччина і Франція. Витрачати по-
літичний капітал на Україну, навіть з урахуванням 
чинника Росії, вже не є того вартим, – пише Шумило-
Тапіола. – Держави – члени ЄС мають призупинити 
дискусію про розширення Євросоюзу і подати чіткий 
сигнал Україні. Сумна істина полягає в тому, що ЄС не 
має інституційного потенціалу та волі, щоб розшири-
тись за межі кількох балканських країн. Ясно також, що 
пряник розширення не спрацює в Україні так, як це 
було в Польщі».

«Дозволити москві затягнути Україну у відроджені  
квазірадянські відносини не в інтересах США»

Адмірал американського флоту у відставці Джеймс Лайонс, який був ко-
мандувачем Тихоокеанського флоту США і головним військовим представ-
ником США в ООН у своїй статті для The Washington Times зазначив, що США 
мають активніше реагувати на намагання Росії повернути Україну до свого 
геополітичного й економічного табору: «…Москва використовує кожну 
можливість, щоб силою втягнути Україну назад у свій геополітичний і еко-
номічний табір. Маневри в Чорному морі й економічний тиск на Київ з того 
ж розряду».
«Як і очікувалося, реакція Адміністрації Обами на стратегічну ініціативу 
Москви була пасивною. Нещодавнє скасування президентом США балістич-
ної протиракетної оборони НАТО в Європі може бути ще одним свідченням 
«гнучкості», яку він пообіцяв прем’єру Росії Дмітрію Мєдвєдєву восени 2012 
року».
«Замість того щоб зосередитись на зусиллях Росії поглинути Україну, Дер-
жавний департамент США насправді, якщо просто не на словах,зробив прі-
оритетом тиск на Київ щодо питань демократії, прав людини та верховен-
ства права, де є проблеми, але за станом яких Україна на голову вища за 
путінську Росію. Основною з цих вимог є звільнення колишнього прем’єр-
міністра Юлії Тимошенко, засудженої до семи років ув’язнення за укла-
дення невигідної угоди з росіянами», – зазначає Джеймс Лайонс.
«Внутрішні проблеми України є важливим питанням. Але за умов про-
вокацій з боку Москви, що наразі тривають, Адміністрація Обами мала 
би змінити порядок своїх пріоритетів. Дозволити Москві затягнути Укра-
їну у відроджені квазірадянські відносини не в інтересах США», – пере-
конаний Лайонс. 

Олігархи vs «Сім’я»
Німецький політолог Вінфрід Шнайдер-Детерс пише про поси-
лення влади «Сім’ї» і можливі наслідки її тиску на олігархів. 
«Тоді як президент Леонід Кучма в неофеодальному стилі здо-
бував лояльність та фінансування своєї виборчої кампанії в об-
мін на видачу ліцензій на приватизацію державних компаній, 
Янукович за привілейовану приватизацію вимагає частку для 
«Сім’ї» – олігархи тепер повинні ділитися», – пише експерт.
«Зараз олігархи зіткнулися з дилемою: з одного боку, вони не 
хочуть повернення нинішньої опозиції, зокрема Юлії Тимо-
шенко, до влади. З другого – подальше перебування Януко-
вича при владі загрожує їхнім інтересам, оскільки «Сім’я» за-
зіхає на їхні активи. Маючи в руках «останньої» всі державні 
фінансові органи, Янукович володіє достатніми засобами, 
щоб шантажувати олігархів. Тримаючи під своїм командуван-

ням усі силові органи, він може надати своїм пре-
тензіям до олігархів необхідного тону. Тому в 

їхніх інтересах запобігти вста-
новленню повної монополії 
на владу в Україні з боку 
Януковича і його «Сім`ї», 

що перед наступними 
президентськими ви-

борами робить де-
далі більше олігархів 
потенційними союз-
никами опозиції».



Автор:  
Ігор Лосєв

чесний Янукович
В

ийшовши з в’язниці, колишній міністр внут-
рішніх справ Юрій Луценко зробив кілька 
публічних заяв, із яких випливає, що задав-
нена хвороба шукати прості розв’язання над-

складних проблем нікуди не поділася. Коли ці 
люди прийшли до влади в 2005 році, вони не усві-
домлювали, з якою страшною силою їм доведеться 
вести боротьбу, тому в діяльності Ющенка, Тимо-
шенко, Луценка постійно відчувалися елемент гри, 
схильність до спрощення та й, нікуди правди по-
діти, певна безвідповідальність. Навіть власний 
арешт Тимошенко і Луценка, схоже, здивував їх, 
хоча був цілком закономірним для мислення і 
практики політичних, культурних, світогляд-
них та цивілізаційних опонентів. Звідси тенден-
ція мислити максимально спрощеними категорі-
ями і зручними картинами вельми непростої ре-
альності.
Ось, приміром, Юрій Луценко, який уже поква-
пився повідомити, що знає, як швидко розібратися 
з нинішнім становищем у країні, всю цю ситуацію 
звів до такої ідеологеми: «Їх (жителів Південного 
Сходу. – Авт.) обдурив Янукович, нас (жителів 
Центру і Заходу. – Авт.) обдурив Ющенко». І тепер, 
мовляв, усі обдурені ма-
ють докорінно порозу-
мітися, злитися в екс-
тазі й вирішити всі про-
блеми. Насправді все не 
зовсім так, точніше, зо-
всім не так, як здається 
на перший, поверховий 
погляд. Чи обдурив 
Ющенко (незалежно від його суб’єктивних на-
мірів) своїх прихильників? Безумовно. Його 
прихильники – люди, які виступають за демо-
кратичну, європейську та національну Україну, для 
яких суверенітет і незалежність є цінністю і які 
усвідомлюють, що держава не має альтернативи 
радикальним реформам. Ті люди потребували кар-
динальної зміни правил гри у суспільстві, ство-
рення умов для реалізації приватної ініціативи, 
конкурентного (у політиці, економіці, громад-
ському житті) середовища. Чи зуміли це зробити 
Ющенко та його оточення? Дехто з-поміж 
націонал-демократів навіть сьогодні твердить, що 
«Ющенко – український президент», наголошу-
ючи на вирішенні проблем національної держав-
ності й плутаючи риторику з конкретною діяль-
ністю. Він був вербально українським президен-
том, бо в нього все закінчувалося промовами й за-
кликами, не зачіпаючи інститутів і процесів. 
«Президент-патріот» геть нічого не зробив для 
припинення процесу розпаду і деградації Зброй-
них сил. Спецслужби не в найкращому стані. Нія-
кого якісного стрибка в розвитку української мови і 
культури не відбулося. Економіка залишилася 
олігархічно-антиконкурентною, і Ющенко це ще й 
посилив своїми особистими зв’язками з олігар-
хами. З його програми «10 кроків назустріч лю-

дям» не було виконано практично нічого. Він роз-
чарував і свій «ядерний» електорат, і попутників. 
Падіння підтримки цього політика з 60% до 1% – 
саме стільки взяла очолювана Ющенком «Наша 
Україна» на парламентських виборах 2012 року – є 
абсолютно логічним і закономірним.
Інша ситуація з Януковичем. Його «ядерний» елек-
торат становить трохи більше ніж 20%. Що це за 
люди? Протягом усього періоду незалежності в 
Україні проводяться соціологічні опитування. Весь 
час у ході тих опитувань 20% респондентів ста-
більно висловлюються за ліквідацію Української 
держави в тій чи іншій формі (приєднання до 
РФ, Союзна держава з Росією та Білоруссю і т. 
д.). Саме цей електорат аж ніяк не почувається об-
дуреним: повільно (не так швидко, як йому хоті-
лося б), але неухильно Україна повзе в обійми 
Кремля, ведеться боротьба проти української мови 
і культури, відбувається повзуча русифікація всіх 
сфер життя: від євроатлантичної інтеграції (НАТО) 
відмовилися, перебування російських військ в 
Україні продовжили на тривалий період (до 2042 
року). Все це Янукович обіцяв своєму «ядерному» 
електорату і все зробив. Хай там що він робитиме, 

ті виборці за нього про-
голосують. А відмовлять 
у підтримці хіба у ви-
падку, якщо він постане 
перед ними в однострої 
українського січового 
стрільця. Решту йому 
подарують.
Розчарування спостері-

гається переважно між попутниками – при-
близно ще 10–20% електорату. Проте їх можна 
купити новими казковими обіцянками добро-

буту, рогу достатку та щедрими (у період виборів) 
виплатами з державного бюджету. Можливо, це 
трохи полегшить їхні страждання через те, що очі-
куваного «покращення вашого життя вже сьо-
годні» не сталося, понад те, доводиться згадувати, 
що за урядування Тимошенко жилося трохи 
краще, ніж за Азарова.
А всі, хто вільно чи невільно сприяв Януковичу в 
приході до влади, всі ті «противсіхи», зарозумілі 
інтелектуали та інша публіка подібного штибу не 
можуть дорікнути Вікторові Федоровичу, що він їх 
обдурив. Ні, до виборів і на виборах 2010 року він 
нічого не приховував із того, що збирався робити. 
Зокрема, обіцяв маргіналізацію української мови 
шляхом різкого підвищення статусу російської – 
зробив. Деякі «глибокі аналітики», яких в Україні 
хоч греблю гати, стверджували, що Янукович, як 
Кучма, обдурить своїх прихильників, але, на наше 
нещастя, він виявився чесною людиною – «пацан 
сказал, пацан сдєлал». Ось чому всупереч Ющен-
кові з його 1% підтримки нинішній гарант і тепер 
має щонайменше 25%… Усе не так просто, як зда-
ється Юрієві Луценку, якого ми вітаємо з виходом 
на свободу. 

«ПАЦАН СКАЗАЛ, ПАЦАН 
СДєЛАЛ». ОСь чОмУ 

ВСУПеРеч ющеНКОВІ З йОГО 
1% ПІДТРимКи НиНІШНІй 

ГАРАНТ І ТеПеР мАє 25%
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Погляд Юрія 

Макарова на 
скандал до-

вкола ТВі чи-
тайте на стор. 14

Скандал довкола ТВі:  
інтриги в каламутній воді
Конфлікт через належність опозиційного каналу зашкодив  
свободі слова

С
кандал довкола телеканалу 
ТВі змушує вкотре замисли-
тися над співвідношенням 
цілей і методів. Зокрема, 

над тим, чи може ефективно за-
хищати прозорість і свободу будь-
яка структура з украй заплутаною 
й непрозорою схемою власності.

Фабула подій така. Вранці  
23 квітня прес-служба ТВі пові-
домила, що на телеканалі новий 
генеральний директор. Ним бу-
ло названо тележурналіста Ар-
тема Шевченка, який вів на ТВі 
програму «Знак оклику». Також 
повідомлялося про нового влас-
ника каналу – американського 
бізнесмена родом з Одеси Олек-
сандра Альтмана. 

«Старого» гендиректора На-
талю Катеринчук не пустила в 
приміщення телеканалу охоро-
 на, підконтрольна Артемові Шев- 
  ченку. Не міг потрапити туди і 
власник ТВі, російський бізнес-
мен Константін Каґаловскій. Не 
пускали й журналістів. У ЗМІ 
миттєво поширилася заява про 
рейдерське захоплення телека-
налу. Пані Катеринчук викли-
кала на місце міліцію. Врешті-
решт їй і Каґаловскому вдалося 
пройти до приміщення з допо-
могою народних депутатів від 
фракції УДАР. Незабаром у со-
цмережах з’я вилися документи, 
що стосувалися змін у керівни-
цтві каналу. Згідно з паперами, 
ТРК «Телерадіосвіт», якій нале-
жить ТВі, 22 квітня провела 
збори, на котрих і замінила На-
талю Катеринчук Артемом Шев-
ченком. При цьому в протоколі 
прямо зазначено: «збори» скла-
далися з одного учасника – 
Олега Радченка, директора това-
риства з обмеженою відпові-
дальністю «Медіа Ін фо», що, 
сво  єю чергою, контролює ТРК 
«Телерадіосвіт». Колектив теле-
каналу і Наталя Катеринчук зая-
вили, що жодної довіреності на 
ім’я Радченка ніхто не бачив. Не 

зміг надати цих документів і но-
вий «власник». Натомість у со-
цмережах з’явився документ ні-
бито компанії Wilcox Ventures 
LTD, у якому було вказано, що 
Радченка усунуто з посади ди-
ректора компанії «Медіа Інфо» 
ще 19 квітня. А на його місце 
призначено ту саму Наталю Ка-
теринчук. Рішення, згідно з до-
кументом, прийнято 99% голосів 
товариства «Медіа Інфо». При 
цьому офшорна Wilcox Ventures 
LTD, зареєстрована на Британ-
ських Віргінських островах, і є 
власницею цих 99% акцій.

А тепер стежте за рухами. Як 
видно з документів, звільнення 
Радченка 19 квітня спирається 
на довіреність, нібито видану 
компанією Wilcox такій собі 
Оксані Єфім  чук 14 березня 2013 
року. Тобто офшорний власник 
уповноважив цю особу проголо-
сувати за зміну влади в «Медіа 
Інфо». Проте 22 квітня Рад-
ченко, який уже три дні мав би 
бути усунутий, голосує як по-
вноправний представник «Ме-
діа Інфо» за змі  ну керівництва 
на ТВі. Якщо Wilcox Ventures 
LTD справді доручала звільнити 
його з «Медіа Інфо», то, за логі-
кою, він не мав жодного права 
проводити якісь збори «Телера-
діосвіту» й змінювати менедж-
мент ТВі. Але є нюанси. Чимало 
спостерігачів звернули увагу на 
те, що документ про нібито усу-
нення Радченка опубліковано 
без відповідної печатки. Крім 
того, є ще серйозніше питання: 

чому згаданий факт оперативно 
не внесли до Державного реє-
стру? Адже вимога невідклад  но 
це зробити також міститься в рі-
шенні зборів «Медіа Інфо».

Тут слід нагадати, що на по-
чатку квітня Нацрада з питань 
телерадіомовлення зареєстру-
вала збільшення частки «Медіа 
Інфо» в статутному капіталі «Те-
лерадіосвіту» з 43,6% до 100%. 
Хоча на вересень минулого року 
крім «Ме  діа Інфо» каналом та-
кож володіли кіпрська фірма 
Seradgill Holdings LTD (49 %) та 
українська «Міжнародна медіа-
компанія» (7,4%). А ще раніше 
офшорка Seradgill взагалі, за да-
ними Нац ради, мала у власності 
92,6% каналу.

Простий арифметичний під-
рахунок засвідчує, що контроль 
над ТВі у два прийоми перейшов 
від офшорки на Кіпрі до оф-
шорки на Британських Віргін-
ських островах. Спочатку, у ве-
ресні, це було 43,6%. Тепер, у 
квіт ні, – 100%. До речі, компанію 
Seradgill низка джерел припису-
вали до імперії нині покійного 
Бо  ріса Бєрєзовского. Але його 
вже немає. Натомість у день 
здачі цього числа Тижня у друк 
колишній гендиректор ТВі, а 
нині нардеп від «Батьківщини» 
Микола Княжицький оприлюд-
нив докумен  ти, згідно з якими 
95% телеканалу належать уже не 
Wilcox, а дотепер невідомій лон-
донській Balmor Invest LTD! І, 
слід припустити, саме від імені 
вже цієї офшорки «міняли 
владу» на ТВі.

Питання власності на каналі 
було заплутаним від самісінького 
початку. Згадаймо, що під час 
ство  рення ТВі як його власники 
фігурували колишній російський 
медіа-магнат Владімір Ґусінскій 
та екс-соратник ув’яз  неного олі-
гарха Міхаіла Ходорковского, 
теж політемігрант, Кон  стантін 
Каґаловскій. Але досить скоро 

Автор: 
 Олександр 
михельсон

ДОВІРА ДО меДІА, ЯКе 
ДОТеПеР ПОЗиЦІОНУВАЛОСЯ 
ЯК БОРеЦь ЗА ПРАВДУ,  
АЛе Не мОже чІТКО СКАЗАТи, 
ХТО є йОГО ВЛАСНиКОм, 
ОДНОЗНАчНО ВПАДе

Константін 
Каґаловскій заявив, 
що фінансує канал 
з принципу, через 

безкорисливу 
любов до свободи 
слова. І додав, що 

«другого такого 
ідіота немає»
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між партнерами стався конфлікт: 
Каґаловскій звинуватив Ґусін-
ского в тому, що його продакшн-
студії вимивають гро  ші з каналу, 
продаючи йому втридорога ро-
сійський телепродукт. Нібито для 
боротьби з цим Каґаловскій ініці-
ював додаткову емісію акцій, чим 
розмив частку Ґусінского. Справа 
пішла по американських судах.

Цікавий нюанс: за даними 
профільної російської агенції, 
20 серпня 2012 року суд у Нью-
Йор  ку виніс остаточне рішення, 
згід  но з яким Каґаловскій мав 
заплатити Ґусінскому за розми-
вання власності в ТВі понад 
$28 млн. Нагадаємо, саме після 
цього й розпочався перехід 
контролю над каналом від кіпр-
ської компанії Seradgill Holdings 
до британ сько-віргінської Wil-
cox Ventures…

Зі свого боку, новопризначе-
ний гендиректор Артем Шевчен-
 ко в розмовах із журналістами 23 
квітня не раз дав зрозуміти: при-
хід Альтмана пояснюється тим, 
що Каґаловскій нібито хотів про-
дати канал, а цього слід було 
уникнути. Кому могли продати 
ТВі, ні Шевченко, ні Альтман так 
і не сказали. Каґаловскій же такі 
наміри категорично заперечив 
на прес-конференції: «Протягом 
останнього року таких перегово-
рів я не вів, про це заявляю відпо-
відально». У ситуації, що скла ла-
 ся, цікавою лишається позиція 
народно  го депутата Княжицько-
 го, який на своїй сторінці у Face -
book у розпал подій 23 квітня на-
писав, що вважає зміну керівни-
цтва ТВі законною. І додав цікаву 
фразу: «Маю надію, що канал і 
надалі залишиться чесним. Усе ж 
краще, ніж Медведчук:)». Чи слід 
це розуміти як натяк на те, що 
Каґаловскій нібито готовий був 
продати канал Медведчукові?

Є й протилежна версія: ТВі ві-
дібрали саме для того, щоб піз-
ніше «злити» його комусь близь-
кому до влади. Про це з посилан-
ням на джерела повідомило про-
фільне видання «Телекритика».
Певна логіка в можливому пере-
продажу каналу є. У 2011-му ТВі 
зазнав чистого збитку на 16 млн 
120 тис. грн. Це значно мен  ше, 
ніж роком раніше, але загальна 
картина все одно лишається не-
втішною, тим паче що наразі 
ніхто не збирається повертати те-
леканалу частоти, відібра  ні напе-
редодні парламентських виборів 
за позовом групи «Інтер». А 

отже, аудиторія ТВі лишається 
мізерною (близько 0,6%, за да-
ними Нацради). Про які «інвес-
тиції» в такому разі веде мову біз-
несмен Альтман, адже вони га-
рантують лише збитки? На збо-
рах колективу новий інвестор від-
повісти на це запитання не зміг. 

Новий менеджмент узявся до 
справи різко. 23 квітня в ефір не 
вийшла програма Мустафи Най-
єма, на якій Каґаловскій мав би 
пояснити глядачам свою пози-
цію. У відповідь більшість жур-
налістів каналу відмовилися го-
тувати ефір, а потім і заявили 
про оголошення страйку. Вже 
наступного дня (24 квіт  ня)  Шев-
ченко роз  почав звільнення пра-
цівників, які виступили за стра-
 йк. Публіч  но підтримав ці кроки 
і Княжицький. Таким чином де-
путат підтвердив чутки про те, 
що так чи інакше він також при-
четний до конфлікту.

У будь-якому разі очевидно, 
що цей скандал не набув би таких 
потворних форм, якби структура 

власності телеканалу, який пре-
тендує на звання незалежного й 
об’єктивного, була прозорою. Що, 
втім, є загальною проблемою чи 
не всіх українських медіа – ніхто 
не знає, хто є їхнім кінцевим влас-
ником. Напевно, скандал довкола 
ТВі вдарить по його репутації. 
Адже довіра до медіа, яке дотепер 
вважалося борцем за правду, але 
при цьому не може чітко сказати, 
хто є його власником, однозначно 
впаде. Зрештою, деякі журна-
лісти, які так чи інакше причетні 
до телеканалу і позиціонують себе 
незалежними, як-от Шевченко, 
Княжицький, Портніков (шеф-
редактор ТВі), також показали 
себе не з найкращого боку, 
оскільки зрозуміло, що вони бе-
руть участь у якійсь не зовсім чис-
тій грі. Дехто навіть припускає, 
що саме дискредитації каналу, 
який багато хто називав «остан-
ньою територією свободи» (по-
хідне від девізу «ТВі – твоя тери-
торія свободи!»), і  домагалися ті, 
хто інспірував цей скандал. 

ВІЙНА НА 
«ОСТРОВІ 
СВОБОДИ». 
Олександр 
Альтман (на 
фото вгорі 
ліворуч) 
позиціонує 
себе як новий 
власник 
каналу. Артем 
Шевченко (на 
фото вгорі 
праворуч) за 
Держреєстром 
значиться 
як новий 
гендиректор. 
Проте 
Константін 
Каґаловскій (на 
фото знизу) і 
далі наполягає, 
що саме він є 
власником TBi
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Гучне мовчання
Т

уман навколо ТВі потроху розсмоктується, 
контури конфлікту окреслюються, невдов-
 зі ми зможемо чітко роздивитися обличчя 
головних дійових осіб, абриси яких наразі 

вгадуються крізь марево. В будь-якому разі це 
ніяк не декоративний Альтман і недосвідчений 
Артем Шевченко, якого вперше за всю його 
кар’єру стало відверто шкода. Також, попри не-
досконалу режисуру заходу, а може, й саме за-
вдяки їй уже зрозуміло, що заколот на каналі 
відбувся не в інтересах «Сім’ї» чи будь-якого ін-
шого провладного політика чи олігарха, незва-
жаючи на те, що підходи було застосовано 
вельми подібні. Методом виключення можна 
без проблем з’ясувати, звідки ноги ростуть, на-
віть якби один із очільників «Батьківщини», до-
недавна керівник того самого каналу, особисто 
не благословив заколотників. І окремим пунк-
том слід зауважити відсутність офіційних заяв 
із боку опозиційних партій щодо цього зовсім не 
«господарського» конфлікту – так, ніби ТВі про-
тягом останніх років не був чи не єдиним тран-
слятором меседжів опозиції на телебаченні. Як 
кажуть німці, das laute Schweigen – «гучне мов-
чання». Це означає, що в тому середовищі або 
геть не розуміють, що діється, або навпаки дуже 
добре розуміють. Оце, власне, прикро.
Наразі в демократичному таборі циркулює на-
півофіційна версія, що юридичний і фактичний 
власник Константін Каґаловскій, який трива-
лий час фінансував збиткову телекомпанію з 
філантропічних міркувань, нарешті домовився 
про її продаж. Власне, про таке подейкували 
весь останній рік, серед 
потенційних покупців 
називали імена ново-
спеченого олігарха (чи 
то просто топ-менед же-
 ра «Сім’ї») харків’я нина 
Сергія Курченка, донеч -
чанина Сергія Арбузова та киянина Віктора 
Медведчука, але ці екзотичні версії не під-
твердилися. І ось на початку тижня нібито 
(!) було остаточно досягнуто домовленості з Ва-
лерієм Хорошковським. Як відомо, колишній 
власник «Інтера» розсварився з владою, але не 
ввійшов до системної опозиції, проте зберіг 
стратегічні амбіції, тому розкручений медіа-
актив йому б не завадив. Власний маневр пана 
Хорошковського наразі ще не позначився, до 
того ж у минулому він відповідав за витиснення 
ТВі із загальнонаціонального ефіру, тож тут чи-
тається ще й особистісний фактор. Отже, моти-
вація є такою: «територія свободи», острівець 
медіа-плюралізму мало не відійшов одіозному 
олігархові, й поки що не названі вартові демо-
кратії були змушені рятувати ситуацію в по-

жежному порядку. Можливо, небездоганними 
методами, але мета виправдовує засоби.
Невже? Виправдовує?! Якщо прийняти останнє 
пояснення – повторюю, неофіційне й ніяк не 
підтверджене ані фактами, ані документами, – 
доведеться погодитися з принципом політичної 
доцільності. Виявляється, байдуже, кому на-
справді належить бізнес-актив (хоча в цьому 
конкретному випадку правильніше було б ви-
словитися «бізнес-пасив»), хто саме протягом 
стількох років, назвімо речі своїми іменами, 
спонсорував українську демократію й плюра-
лізм думок на одній окремо взятій ділянці 
медіа-простору. Виявляється також, що визнан-
 ня права власності прямо залежить від політич-
ної позиції господаря. Гаразд, якщо це credo до-
мінує нині серед опонентів режиму, тоді: а) чого 
варті звинувачення чинної влади в порушенні 
закону й демократичних принципів; b) чого 
варті слова про європейські цінності та європей-
ський вибір, які звучали в студії ТВі весь цей 
час? 
Окремо слід згадати поводження журналістів 
каналу (на щастя, не всіх і навіть не більшості), 
які спробували зайняти позицію «над сутич-
кою»: мовляв, доки пани чубляться, ми тут собі 
продовжуватимемо інформувати громадськість 
так, ніби нічого не сталося. Вочевидь, розпові-
дати про інші злочини й зловживання в країні, 
зокрема, про практику злиттів і поглинань, ста-
ранно ігноруючи лише тему мотузки в домі по-
вішеного.
Хоч що тут кажи, а «закон втрати обличчя» 

таки має зворотну си -
лу. Сумніву автоматич-
 но піддаються всі попе-
редні досягнення ка-
налу, всі викриття та 
констатації. А також 
усі декларації політи-

ків, які могли висловитися лише тут. А та-
кож довіра тисяч людей, які прийшли на мі-
тинг на захист ТВі восени минулого року 

для захисту «своєї території свободи», яким вва-
жали ТВі. А також sms, якими вдячні глядачі 
підгодовували компанію в скруті. А також гро-
шові перекази, ті подекуди символічні для біз-
несу по сотні гривень, які для донора-пенсіонера 
були реальною жертвою й особистим підтвер-
дженням віри в те, що правда існує. 
Можливо, пояснення комплоту на ТВі вия-
виться ще банальнішим. Це не похитне кілька 
засадничих істин. Зокрема, що демократія – 
це не те саме, що політичний інтерес, її не 
можна боронити за будь-яку ціну. А поки що, 
«рятуючи» свободу слова, опозиція втрачає 
обличчя. 

НІБиТО РЯТУючи  
СВОБОДУ СЛОВА, ОПОЗиЦІЯ 

ВТРАчАє ОБЛиччЯ

Автор: 
юрій 

макаров 
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Київ (вул. Лисенка, 3):
27 квітня, 12:00 – «богатирська» дитяча субота: Василь 
Вірастюк читає «Неймовірні пригоди Івана Сили». 
Спільно з Видавництвом Старого Лева.
29 квітня, 18:00 – з нагоди перевидання українського 
сатиричного бестселера «Аристократ із Вапнярки» зустріч 
з автором Олегом Чорногузом. Спільно з видавництвом 
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».
2 травня, 18:00 – зустріч із Юрком Позаяком із нагоди 
виходу книжки «Позаяк. Шедеври». Спільно 
з видавництвом «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».

Львів (просп. Свободи, 7):
27 квітня, 13:00 – презентація-читання дитячої книжки 
«На Великдень». За участю дитячих письменників Наталі 
Трохим, Наталки Малетич та Ірини Хомин. Спільно з видав-
ництвом «Братське».

30 квітня, 17:00 – круглий стіл «Драматурги, режисери, 
куратори, менеджери та інші. Як робити проектний театр 
в Україні».

Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
30 квітня, 18:00 – презентація збірки «канонічних» 
віршів Юрія Андруховича «Листи в Україну». Спільно 
з видавництвом «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».

27 квітня – 2 травня 
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 
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СТРАХ ВиСОТи
Поствиборча тактика ВО «Свобода» ілюструє 
неспроможність трансформуватися в 
мейнстримну політичну силу, яка б 
репрезентувала інтереси української більшості. 
Партію тягне назад у маргінальне минуле 

З 
певною умовністю ВО 
«Свобода» можна назвати 
чи не головним перемож-
цем торішніх парламент-

ських виборів. За останні п’ять 
років із маргінальної партії, що 
не мала й відсотка підтримки, 
вона перетворилася на силу з 
широким представництвом у 

Верховній Раді. Несподівано 
високим результатом на вибо-
рах – понад 10% – «Свобода» 
має завдячувати не своїм 
«ядерним» прихильникам, які 
поділяють її програмні прин-
ципи, а виборцям, котрі втоми-
лися від «бєспрєдєла» Партії 
регіонів. Вони хотіли побачити 

«Не читав. Але перше враження, 
що це замовна стаття – приниз-
ливе фото зробили», – проко-
ментував Олександр ОМ обкла-
динку цього номера, яку ми тра-
диційно виставили на своїй сто-
рінці у Facebook напередодні ви-
ходу свіжого числа. Свободівці, 
вочевидь, «вирахують» і замов-
ника: Яценюк, Банкова, Кличко, 
«москалі», «жиди»... На жаль, 
така реакція опозиціонерів на 
критику на свою адресу сьогодні 
є звичною. Тож доводиться знову 
повторити: Тиждень ніколи не 
публікував і не публікуватиме 
«джинси», попри те що в умовах 
українського «недоринку» для 
багатьох медіа то чи не єдиний 
спосіб вижити. Натомість вважа-
ємо, що на цьому етапі не маємо 
морального права критикувати 
тільки режим Януковича, 
оскільки в такому разі Тиждень 
не виконуватиме всіх функцій 
незалежного ЗМІ. Зрештою, ни-
нішній владі ми вже давно дали 
свою оцінку – антиукраїнський 
режим. Крапка. Чи є сенс із но-
мера в номер повторювати цю 
незаперечну істину? Водночас 
зараз настає година «Ч». У сус-
пільстві сформувався критичний 
запит на політичну силу, яка від-
повідатиме інтересам україн-
ської більшості й буде спро-
можна на кардинальні перетво-
рення в країні. Багато хто вва-
жає, що на це здатен УДАР Віта-
лія Кличка, інші покладають ве-
ликі надії на «Свободу», дехто 
вірить у Яценюка і Ко. Однак наш 
аналіз діяльності й потенціалу 
парламентських опозиційних 
сил засвідчив (див. Тиждень, № 
5, 15, 16/2013), що жодна з них із 
різних причин не спроможна 
еволюціонувати у мейнстримну. 
Ми вважаємо, що про це варто 
говорити зараз, щоб потім у кри-
тичний для країни момент укра-
їнське суспільство не спіткало 
чергове, після помаранчевого 
періоду, глибоке розчарування, 
яке може мати трагічні наслідки 
для майбутнього країни. У цьому 
числі аналізуємо перспективи 
ВО «Свобода». Наша оцінка: по-
ява тієї політичної сили в парла-
менті була вкрай необхідною – у 
радикальних умовах потрібна 
справжня радикальна партія. 
Однак із тих чи інших причин 
вона не здатна об’єднати на-
вколо себе українську більшість.  

16|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 17-18 (285-286) 26. 04–16.05.2013

ПоліТИКА|опозИЦіЯ



у ВР силу, що зможе нарешті 
чинити спротив нахабності ре-
гіоналів або й просто «надає їм 
по пиці» для бодай морального 
задоволення пересічного гро-
мадянина, який щодня відчу-
ває на собі наслідки їхньої 
«плідної законотворчої діяль-
ності». Багато мріяли про 
фракцію, яка на силу біло-
синіх зможе відповісти силою, а 
не формальними заявами. Тож 
така партія справді конче необ-
хідна в парламенті. У перші мі-
сяці в Раді «Свобода» ці споді-
вання загалом виправдала: 
ефектно знісши паркан біля ВР 
та вибивши двері в парламент, 
кілька разів обірвавши ґудзики 
на дорогих піджаках регіона-
лів, своєю активністю спону-
кала бути рішучішими партне-
рів по опозиції. Тож не дивно, 
що її рейтинг навіть трохи зріс. 

Утім, схоже, він стане для сво-
бодівців електоральною стелею. У 
«Свободі» неправильно розумі-
ють логіку свого високого резуль-
тату на виборах: більшість голосу-
вала не за ідеологію чи програму, 
а за її кулаки. Але того, вочевидь, 

замало для політичного зрос-
тання. І, як показали п’ять місяців 
парламентської діяльності цієї по-
літсили, вона наряд чи зможе пе-
ретворитися на партію, яка б від-
повідала очікуванням української 
більшості й була здатна корди-
нально змінити країну. Головна 
причина – слабкий кадровий до-
бір, зацикленість на другорядних 
темах, комплекси і фобії (хто не з 
нами, той проти нас), маніакальна 
впевненість у правильності своїх 
дій. Свободівці категорично не ба-
жають еволюціонувати відповідно 
до нових реалій, реагувати на кон-
структивну критику і, головне, ви-
носити уроки з власних помилок. 
Основна їхня проблема полягає в 
тому, що вони розуміють (не мо-
жуть чи не хочуть – це вже інше 
питання): ідею національної дер-
жави треба просувати коректно і 
виважено, а головне переконливо.

Щоправда, певні трансфор-
мації ВО «Свобода» в останній 
рік-два Тиждень все ж помітив: 
Тягнибок і Ко, в ідеологічному 
плані не відмовившись від кла-
сичних націоналістичних гасел, 
почали більше уваги приділяти 
соціальним питань. Самі свобо-
дівці розповідають, що свого часу 
це викликало бурхливі внутрішні 
дискусії в партійному середо-
вищі. За осучаснення і вихід поза 
межі традиційних тем мови, істо-
ричної пам’яті, расово-етнічних 
питань виступало центральне ке-
рівництво партії, проти були де-
які сильні організації на Заході 
України, які вбачали в цьому 
«комуно-соціалізм», але їх вда-
лося загалом переконати. Такі 
зміни, втілені у формі численних 
вуличних акцій на захист найма-
них робітників, проти незакон-

них забудов чи соціально-
економічних ініціатив влади 
тощо, вкупі зі згаданим вище за-
питом частини суспільства на си-
лову протидію біло-синім у пар-
ламенті, вочевидь, і забезпечили 
«Свободі» її результат на вибо-
рах. Але далі вона не пішла, не 
виказуючи особливого бажання 
змінюватися відповідно до на-
строїв і запитів української біль-
шості. 

еТимОЛОГи чи ПОЛІТиКи?
Яскравий приклад зацикленості 
свободівців – тема «жидів». Ви-
словлювання нардепа від «Сво-
боди» Ігоря Мірошниченка про 
«жидівку» Мілу Куніс набуло 
вражаючого резонансу й за пев-
ний час стало головним предме-
том обговорення у ЗМІ. Замість 
того щоб вибачитися чи просто 
не розвивати тему далі, свобо-
дівці почали читати критикам 
лекції про етимологію і вжиток 
слова «жид». Такі дії хоч і мали 
під собою академічне виправ-
дання, проте навряд чи додали 
їм популярності – радше відля-
кали або можуть відлякати по-
тенційних прихильників унаслі-
док педалювання опонентами 
теми «ксенофобської», «неона-
цистської» або «антисемітської» 
політичної сили. Адже біль-
шість українців цілком слушно 
категорично не сприймають від-
повідних ідей і мають підстави 
побоюватися негативних наслід-
ків для країни. Здавалося б, із 
цієї історії можна було б принай-
мні зробити адекватні висновки, 
але нещодавно перс-секретар 
київської організації «Свободи» 
Олександр Аронець, коменту-
ючи невдалий жарт російського 
телеведучого Івана Урґанта про 
порубаних більшовиками укра-
їнських селян, навіщось знову 
назвав його «жидом». Історія 
повторилася – увага суспільства 
з Урґанта та його слів і знущаль-
них вибачень перемкнулася на 
«антисемітську тему» від «Сво-
боди». У відповідь – знову лекції 
свободівців на філологічну те-
матику, з наукового погляду, 
можливо, й цілком обґрунто-
вані, а ось із політичного – без-
глузді. 

ЛАТеНТНА СОВКОВІСТь  
ТА АНТиєВРОПейСьКІСТь
Загалом «Свобода» відзнача-
ється вмінням створювати собі 
проблеми на рівному місці. 

АНТиСемІТиЗм,  
АНТиєВРОПейСьКІСТь, 
АНТиЛІБеРАЛІЗм «СВОБОДи» 
мОжУТь СВІДчиТи ПРО Те, 
щО ІЗ її НАЦІОНАЛІЗмОм  
ЯКОСь УжиВАюТьСЯ 
РАДЯНСьКІ КОДи
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мОНОПОЛІЯ НА 
ПАТРІОТиЗм

Один із очевидних 
мінусів «Свободи» 

– ї ї прагнення 
монополізувати 

право на 
патріотизм, 
презентацію 
українських 

інтересів. 
Свободівці часто 

ототожнють себе з 
цілою країною чи 
нацією, тож будь-
яка інвектива на 
адресу ВО може 
бути сприйнята 

ними як 
виголошена на 
адресу всього 

українського. Часто 
тих, хто дозволяє 

собі цілком 
конструктивну 

критику цієї партії, 
в ї ї середовищі 

відразу таврують 
«українофобами», 

«жидами», 
«агентами 
Москви», 

«ліберастами»

Якщо не брати загальноопози-
ційного дискурсу, в якому вона 
виступає складовою триєдиної 
опозиції, увага до партії була 
прикута виключно через нео-
днозначні висловлювання чи 
вкрай контраверсійні ініціативи 
її членів. Так, свободівці поряд із 
цілком слушними ініціативами, 
як-от щодо демонтажу симво-
лів комуністичного тоталіта-
ризму, порушили питання за-
борони легальних абортів, вси-
новлення дітей іноземцями, 
вчинили напад на представни-
ків сексуальних меншин, захо-
дилися з’ясовувати етнічний 
склад депутатського корпусу 
тощо. Щоразу це викликало 
бурхливу реакцію в інформа-
ційному просторі, відвертаючи 
увагу суспільства від справді 
нагальних проблем, приміром, 
занепаду україномовного куль-
турного продукту, монополіза-
ції ЗМІ, обмеження свободи 
слова в країні, дерибану дер-
жавної власності та «розпилу» 
бюджетних мільярдів, востаннє 
на «виїзному» засіданні парла-
ментської більшості 4 квітня. 

Натомість «Свобода» катего-
рично відмовляється визнавати 
свою «тактику другорядності». 
«Це наші політичні опоненти, 
які працюють чітко проти, пору-
шують і поширюють у ЗМІ такі 

питання», – казав у нещодав-
ньому інтерв’ю Тижню лідер 
партії Олег Тягнибок. На проти-
вагу він навів «ультрареволю-
ційні економічні закони», які 
партія зареєструвала в парла-
менті. Але, по суті, вони лише 
підкреслюють іншу проблему 
політсили – намагання вирішу-
вати складні питання простими 
заходами. Наприклад, у законо-
проектах про ліквідацію природ-
них монополій чи повернення ви-
везених з України в офшори капі-
талів, які потенційно можуть 
кардинально змінити со-
ціально-економічну ситуацію 
в Україні, замість того щоб 
розробити покроковий, де-
тальний механізм реалізації 
зазначених завдань, аби не 
перевернути все з ніг на го-
лову, вони покладають це на 
Кабмін, тобто фактично про-
понують кота в мішку. Зага-
лом соціально-економічний 
блок обіцянок і законопроек-
тів «Свободи» часто тяжіє до 
популізму та лівацтва й навіть 
збігається з позиціями осно-
вних її опонентів – комуністів. 
Це і масштабне одержавлення 
власності, і заборона на про-
даж землі, перспективи «тру-
дових колективів» набувати 
право власності на підприєм-
ства й керувати ними тощо. 

Є ще один дуже важливий 
момент, у якому сходяться КПУ 
і «Свобода», – антиєвропей-
ськість. Хоча прихильників єв-
ропейської інтеграції серед ви-
борців останньої чи не най-
більше порівняно з рештою 
українських політичних сил. 
Імовірно, саме тому Олег Тягни-
бок зараз заявляє про необхід-
ність євроінтеграції (хоча ро-
бить на цьому менший акцент, 
аніж партнери по опозиції). Але 
ж у програмі партії жодних зга-
док про рух до ЄС немає. Зі спіл-
кування з багатьма свободів-
цями вищої та середньої ланки 
випливає, що до Європи пере-
важно їх «не тягне» – в уявленні 
багатьох вона є місцем, де за-
правляють «ліберасти», усілякі 
меншини включно із сексуаль-
ними та іншими збоченцями. 
Такі європейські цінності, які 
передбачають толерантність і 
невтручання в приватне життя 
людини, для партії, схоже, все 
ще лишаються чужими: до 
останніх парламентських вибо-
рів свободівські оратори любили 
вживати під час виступів слово 
«толераст» і запевняли, що «їм 
із такими не по дорозі». Цілком 
очевидно, що коло потенційних 
симпатиків партії від цього 
штучно звужується, але зміню-
ватися свободівці не бажають.
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Антисемітизм, соціальний 
популізм, антиєвропейськість, 
антилібералізм «Свободи» мо-
жуть свідчити про те, що разом 
із її націоналізмом якось ужива-
ються російсько-радянські коди, 
адже все вище перераховане ро-
дом із СРСР. Що, зрештою, не 
дивно, адже багатьом членам ВО 
довелося пожити за совка. Тож, 
попри показну боротьбу зі спад-
ком радянської доби і демон-
стративне неприйняття всього 
«серпасто-молотастого», чимало 
з них зберегли елементи радян-
ської ментальності. Тому поді-
бність частини поглядів свобо-
дівців із поглядами представни-
ків КПУ в цьому контексті вида-
ється цілком зрозумілою. 

Більшість представників 
«Свободи» не хочуть і не мо-
жуть зрозуміти, що масштабні 
дерадянізація і кардинальні 
зміни в країні, з чим вони за-
галом погоджуються, немож-
ливі без прищеплення євро-
пейських цінностей, стандар-
тів, інституцій тощо.     

КАДРи ВиРІШУюТь УСе
Одним із незаперечних плюсів 
«Свободи» є те, що її не фінан-
сує хтось із олігархів. Принай-
мні, попри різного штибу кон-
спірологію з цього приводу, Тяг-
нибока і К° досі ніхто так і не 
спіймав із валізою від Коломой-
ського чи Ахметова. Натомість 
очевидною є фінансова допо-
мога з боку малого й середнього 
бізнесу, що в умовах олігархіза-
ції політикуму також є позитив-
ним моментом. Здавалося б, що 
неолігархічні підприємницькі 
кола мають позитивно впли-
вати на лідерів «Свободи», зо-
крема спонукаючи її еволюціо-
нувати. Але поки що цього чо-
мусь не відбувається. Полі-
тичне зростання партії мож-
ливе лише у випадку інтелекту-
альної революції всередині неї. 
Щоб перетворитися з вуличної 
на повноцінну, їй бракує кадро-
вого потенціалу: фахових еко-
номістів, правників, міжнарод-
ників та ін. Частково причина 
полягає в тому, що за останні 
роки «Свобода» поглинула ве-
личезну кількість різноманіт-
них маргіналів аж до таких ек-
зотичних, як монархісти. Отри-
мавши партквиток ВО, ці люди 
рідко змінюють свої погляди, 
натомість активно ретранслю-
ють свої збочені уявлення про 

світ, формуючи партії таким чи-
ном імідж маргінальної та ре-
гресивної і спричиняючи ло-
кальні скандали.

На найвищому рівні (депу-
татська фракція) нестача кадрів 
зі стратегічним мисленням теж 
відчутна. Про це, зокрема, свід-
чить і низький рівень парла-
ментської дискусії депутатів-
свободівців, виступи яких із різ-
них питань (економічних, гума-
нітарних тощо) бачаться непере-
конливими (наприклад, Ірина 
Фаріон доводила засилля росій-
ськомовного продукту в україн-
ському культурному просторі, 
апелюючи до цифр, які на-
справді є вдвічі нижчими від 
реальних), а подеколи є відвер-
тою нісенітницею через неволо-
діння предметом. Серед чоти-
рьох нинішніх нардепів, котрі 
не мають вищої освіти, двоє – 
саме зі «Свободи». Втім, справа 
не лише у формальній наяв-
ності диплома. Так, наприклад, 
кандидат філологічних наук 
Ірина Фаріон є співавтором і, во-
чевидь, головним ідеологом 
мовного законопроекту від опо-

зиції. Тиждень уже детально 
аналізував цей документ і кри-
тично його оцінив: більшість 
положень є або популістськими, 
або свідомо невиконуваними, і в 
кінцевому підсумку його поява 
зіграла на руку російським шо-
віністам із табору Колесніченка, 
які дістали зайвий привід гово-
рити про недолугість захисни-
ків єдиної державної. Та сама 
Фаріон разом з іншим кандида-
том наук Юрієм Михальчиши-
ним стала співавтором законо-
проекту про кримінальну від-
повідальність за образу україн-
ської мови. При цьому свобо-
дівці чомусь ігнорують досвід, 
наприклад, Естонії, котра змо-
гла утвердити панівний статус 
національної мови, зробивши її 
вивчення та активне викорис-
тання привабливими насампе-
ред із соціально-економічного 
погляду та перспектив самореа-

лізації кожного жителя країни. 
Натомість – пропонують від-
разу саджати до в’язниць тих, 
хто зневажливо відгукується 
про українську (із цим теж 
треба боротися, але не в такий 
спосіб). Кращого подарунку ко-
лесніченкам і ківаловим годі й 
вигадати: ідеальна «стра-
шилка» для мешканців Півдня 
та Сходу України.

Знову впадає в око нама-
гання «Свободи» вирішувати 
складні проблеми простими 
способами. Навіть такий «про-
фільний» для партії напрям, 
як дерадянізація, осмислений 
її лідерами досить поверхово. 
Цей процес вони розуміють як 
боротьбу виключно із зовніш-
німи ознаками епохи СРСР: 
пам’ятниками, символікою 
тощо та розвінчуванням чер-
воних міфів української історії. 
Це також потрібно, однак по-
рятунок від радянщини має 
передбачати комплексну сис-
тему заходів: починаючи від 
зламу сформованого в тоталі-
тарну епоху збоченого способу 
мислення, характерного для 
багатьох українців, із його нео-
дмінними патерналізмом та 
стадністю (так званим колек-
тивізмом) до глибоких еконо-
мічних реформ. А про це «Сво-
бода» не говорить узагалі.

Навіть партійці, котрих 
можна вважати ідеологами ВО, 
демонструють украй спрощене 
розуміння суспільних проблем. 
Наприклад, професор права 
Олександр Шевченко, автор «На-
ціонального проекту Конститу-
ції» від «Свободи», в інтерв’ю 
інтернет-виданню «Главком» за-
явив, що для досягнення висо-
кого рівня життя в Україні до-
статньо буде просто заборонити 
олігархам вивозити з держави 
капітали: «Якщо ми це перекри-
ємо, відразу стаємо європей-
ською країною за рівнем життя... 
встановлюємо пенсії та зарп-
лати європейського рівня… 
оновлюємо всі технології про-
мислового виробництва, підні-
маємо сільське господарство! 
Ми могли б повністю ліквіду-
вати безробіття і повернути на 
Батьківщину етнічних україн-
ців, які зараз бідують (sic!) за 
кордоном. За рахунок цього ми 
плануємо повністю звільнити 
дрібний бізнес від податків». А 
інструментом захисту свободи 
мирних зібрань та свободи 

ДОПОКи ПРи ВЛАДІ Режим 
ЯНУКОВичА, ДЛЯ КРАїНи І 
ДЛЯ «СВОБОДи»  
БУДе КРАще, ЯКщО ВОНА 
ЗАЛиШАТимеТьСЯ 
КУЛАчНОю ПАРТІєю
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Приклади висловлювань свобо-
дівців, які ілюструють маргіналь-
ність їхньої політсили та її неспро-
можність перетворитися на мейн-
стримну праву партію, здатну відсто-
ювати інтереси української більшості, 
а не виключно радикалів.

«Ми сповідуємо культ сили на 
службі ідеї. Ідея української нації пе-
редбачає пріоритет українців над ін-
шими ідеями – життя та здоров’я 
українців над усіма іншими міркуван-
нями. Якщо на загрозі цим цінностям 
стоїть дія, яка пов’язана з позбавлен-
ням життя вороже налаштованого до 
українця суб’єкта, звичайно, таку дію 
потрібно скоювати».

юрій михальчишин, 12 квітня 
2011 року, «Захід.нет»

«Коли ми з вами підемо до пере-
моги, у нас в тилу не повинно бути лі-
берастів, толерастів, ідеологічної 
агентури ворога [...] Ми є такі, які ми 
є. «Свобода» така, як український на-
род, і вона буде його захищати».

юрій михальчишин, 14 жовтня 
2011 року, виступ на марші УПА

«Я не поділяю ліберального по-
гляду на те, що не можна судити за 
національністю. Звичайно, можна су-
дити. Тому що нація – це представ-
ники тієї чи іншої етнічної спільноти, 
в якої є певні цінності і так далі».

Активіст «Свободи» євген  
Карась, 13 квітня 2013 року,  

«Лівий берег»

«Якщо ви подивитесь на наро-
джуваність в багатьох країнах, де рі-
вень життя низький, то вона там про-
сто вибухова. А в тих країнах, де па-

нує ліберальна філософія, – навпаки. 
Тут справа не в кількості грошей, тут 
справа в філософії. Де ліберальна фі-
лософія – там не народжують дітей, 
там нація вимирає. А де НЕ панує лібе-
ральна філософія, там нація росте. 
До кількості грошей це немає ніякого 
відношення, це міф. Якщо сьогодні не 
буде ця ситуація змінена, то через ро-
ків тридцять тут буде така кількість лю-
дей, які будуть сповідувати закони ша-
ріату, – і от тоді вони вже будуть забо-
ронять аборти. Паралельно вводячи 
обов’язкове носіння паранджі. І весь 
лібералізм тоді теж закінчиться».

Андрій Іллєнко, 22 квітня 2013 
року, «Українська правда»

«Для початку треба відкинути 
раз і назавжди усю його маячню і 
весь цей непотріб, з яким досі но-
сяться деякі наші «праві». Треба за-
бути всю ліберальну демагогію і фра-
зеологію. Ніколи не оперувати понят-
тями «демократія», «громадянське 
суспільство», «чесні вибори», «полі-
тична нація», «толерантність», «тер-
пимість» і т. д.».

Андрій Іллєнко, 5 жовтня 2006 
року, партійний сайт «Свободи»

«Гайтана добре співає, але вона 
не представляє нашу культуру, тому 
ми в черговий раз програємо. Так 
буде при кожному відборі на «Євро-
бачення», поки Національною теле-
компанією керуватиме Валід Арфуш, 
далекий від усього українського. І 
мільйони, які будуть дивитися це шоу, 
побачать, що Україну представляє, 
умовно, людина, яка не належить до 
нашої раси, вкорениться поняття, що 
Україна десь у далекій Африці».

юрій Сиротюк, 20 лютого  
2012 року, «Новий регіон»

ІНОДІ КРАще мОВчАТи слова він-таки назвав серед 
іншого надання населенню 
права вільно володіти холод-
ною та вогнепальною зброєю: 
«Коли влада буде знати, що 
народ озброєний, – бо ми пе-
редбачаємо, що навіть сту-
денти обов’язково протягом 
чотирьох місяців опановува-
тимуть використання вогне-
пальної зброї у вузах і серед-
ніх спеціальних навчальних 
закладах, – то влада не буде 
розганяти мітинги, не буде 
утискати свободу слова...» Та-
ких спрощених поглядів сво-
бодівців на глобальні речі 
можна навести чимало. Є 
щире бажання щось змінити, 
але банально бракує знань.

Безумовно, є серед членів 
партії і чимало тих, хто міг би 
взяти на себе місію її реформу-
вання та надання їй рис пер-
спективної, мейнстримної, про-
європейської правої сили, здат-
ної висловлювати інтереси 
української більшості. Але, 
схоже, до таких змін уся «Сво-
бода» не готова. А без них ВО 
приречене триматися за елек-
торальну стелю в 10–13%, доки 
й ці виборці не знайдуть собі 

альтернативи. Тоді рівень під-
тримки «Свободи» ризикує 
знову повернутися до тих базо-
вих 3–4% українців, котрі праг-
нуть не так цивілізаційних 
змін у країні, як просто ради-
кальності – певної самоцілі.

Але найтрагічнішим для 
майбутнього «Свободи» буде її 
втягнення в нинішнє політичне 
болото. Коли технологічно 
влада змусить свободівців за-
сумніватися в їхньому радика-
лізмі (бо він не сприятиме зрос-
танню рейтингу) й пом’якшити 
риторику. В такому разі ця сила 
цілком може втратити навіть 
свій ядерний електорат. Тому за 
нинішніх підходів її представ-
ників до політики й допоки при 
владі режим Януковича, для 
країни і для «Свободи» буде 
краще, якщо вона залишати-
меться кулачною партією, при-
наймні з цією роллю вона на-
разі справляється. 

ВПАДАє В ОКО НАмАГАННЯ 
«СВОБОДи» ВиРІШУВАТи 
СКЛАДНІ ПРОБЛеми 
ПРОСТими СПОСОБАми
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Панельна дискусія 
«Дерадянізація, без якої Україна не відбудеться. 
Дорожня карта»

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, чому Україні вкрай потрібні цивілізаційне розмежування 
й розрив із тоталітарним минулим та російсько-радянською спадщиною для утвердження сучасної 
національної європейської держави. Якою повинна бути головна філософія реформ у напрямі
дерадянізац�.

ГОЛОВНІ ДОПОВІДАЧІ:

Ігор Лосєв, доцент Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Тема: «Безальтернативність цивілізаційного розмежування»

Юрій Макаров, журналіст

Тема: «Дорожня карта дерадянізац� для України»

До участі у дискус� запрошені також представники парламентських 

політичних сил

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

16|05|2013
(четвер)

18:30

ВХІД ВІЛЬНИЙ

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



КОмПРОмІС ІЗ 
АНТиУКРАїНСьКими СиЛАми 
мАВ УСІ ОЗНАКи КАПІТУЛЯЦІї, 
БО ОЗНАчАВ ЗАБЛОКОВАНІСТь 
ДеРАДЯНІЗАЦІї, 
ДеРУСиФІКАЦІї, 
ТРАНСФОРмАЦІй ЗА 
єВРОПейСьКим ЗРАЗКОм

Компроміс  
чи капітуляція?
У

країнська дійсність зму-
шує часто замислювати-
 ся: чому ми не пішли шля -
хом Польщі, Чехії, Есто-

нії, чому вже багато років не по-
лишаємо хибної дороги, що веде 
у глухий кут історії?.. Чому, ска-
жімо, наші друзі по недолі з ко-
лишнього СРСР – країни Балтії – 
змили із себе тавро радянщини, 
а ми ні?

Є довгий список причин то -
го, чому дерадянізація в Укра-
їні не відбулася. Про це вже ба-
гато писали, зокрема й у Тижні. 
Одна з найважливіших – іще від 
1991 року діяв неофіційний, не-
оголошений, невербалізований 
компроміс між проукраїнсь ки-
 ми та прорадянськи  ми сила  ми 
різного політичного забарвлен-
 ня, що намагалися збе  регти в 
нас імперсько-радян  ську систе-
 му без СРСР. Зрозуміло, в нові 
часи та модель неминуче мала 
пережити певні мутації. Одначе 
вона не мусила змінити своїх 
головних підвалин.

Компроміс полягав у тому, 
що неукраїнські сили визнають 
формально-риторичний стан, по -
в’язаний із офіційним унезале-
женням, зберігаючи потрібний 
їм фактичний статус-кво, що іс-
нував до 24 серпня 1991 року. 
Такі угоди можуть дуже суттєво 
впливати на політику, обмежу-
ючи простір вільного політич-
ного маневру. Діяльність, примі-
ром, Віктора Ющенка на посаді 
президента країни значною мі-
рою визначалась кулуарною до-
мовленістю його з Леонідом 
Кучмою в 2004 році. Зміст її нам 
досі не відомий, хоча факт, що 
вона існувала, не викликає сум-
нівів.

Що ж стосується компромісу 
початку незалежності, то при-
хильники радянської влади та 
ідеології впродовж усього цього 

періоду більш-менш спокійно 
ставилися до українсько-проєвро -
пейської риторики, до закликів 
українізуватись і європеїзува-
тись, але тут-таки організову-
вали шалений спротив, щойно в 
країні намагалися перейти до від 
слів до діла. Вони від цього ви-
грали, практично не зазнавши 
значних утрат, убезпечивши свої 
позиції від поразки й зберігши 
сили для майбутнього наступу, 
реваншу.

Україна на цьому програла, 
бо для неї компроміс мав усі 
ознаки капітуляції, означаючи 
заблокованість дерадянізації, де-
русифікації, перебудови соціаль-
них і адміністративних інститу-
цій за європейським зразком. До 
речі, нині в нас треба практично 
повторити те, що в 1920–1930-ті 
роки зробив у Туреччині генерал 

Мустафа Кемаль Ататюрк. Себто 
звільнити країну від імперсько-
азійської спадщини, що в його 
країні виступала у феодально-
султанській формі, а в нашій – 
у тоталітарно-радянській. Однак 
той компроміс-капітуляція уне-
можливив нормальний розвиток 
держави, нав’язавши на довгі 
роки мертві матриці євразій-
ського соціально-політичного та 
економічного минулого. Сьогод-
 ні вони розкладаються, тому й 
запах відповідний. Проте самі 

собою, без суб’єктивних зусиль 
суспільства вони ще довго не 
зникнуть в умовах консервації 
чужих європейській цивілізації 
моделей, інституцій та соціаль-
них механізмів.

Особливості цієї капітуляції 
дуже наочно ілюструє мовна по-
літика часів Кравчука, Кучми і 
Ющенка. Тоді влада зробила 
українську державною на папері 
за фактичного панування росій-
ської, супротивники мови ти-
тульного етносу мали задоволь-
нитися реальною (хоч і повзу-
чою) русифікацією, не виступа-
ючи проти паперової україніза-
ції, що аж ніяк не вимагала від 
державних службовців володін-
 ня українською і використання 
її в процесі виконання управлін-
ських функцій. Ця тиха «лінг-
вістична» угода проіснувала до 
приходу в президентське крісло 
Віктора Януковича, коли попе-
редній порядок було зруйно-
вано на користь тотальної руси-
фікації.

Небажання політичного 
класу, значної частини інтелі-
генції та експертного середо-
вища по-справжньому обстою-
вати національні інтереси, праг-
 нення вирішувати навіть най-
принциповіші питання домов-
леностями з тими, хто не хоче в 
Україні ніякої України, зумо-
вили радянсько-російський ха-
рактер того, що в нас назива-
ється державою. А ця держава 
підозріло нагадує сусідню, ви-
ступаючи чимось на зразок її 
паралельного варіанту, такої 
собі Росії-2. Влада, що пішла на 
цю капітуляцію, забезпечила 
собі доволі легке вирішення 
своїх економічних, фінансових і 
політичних проблем під час пе-
реходу до приватної власності, 
але саме тим задкуванням вона 
позбавила Україну шансів на 

Автор: 
Ігор Лосєв
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Діяльність 
Віктора 
Ющенка 
на посаді 
президента 
країни 
значною 
мірою 
визначалась 
кулуарною 
домовленістю 
його з 
Леонідом 
Кучмою в 2004 
році. Зміст 
її нам досі 
не відомий, 
хоча факт, що 
вона існувала, 
не викликає 
сумнівів

швидку модернізацію за при-
кладом країн Цент рально-Схід -
ної Європи. Коли сьогодні ка-
жуть, що події в Україні йдуть 
«не туди», «не в тому напрям-
 ку», то в умовах такого нефор-
мального договору цей регре-
сивний шлях бачи  ться безаль-
тернативним. Однак розірвання 
такої кабальної уго   ди не може 
мати кабінетно-кулуарного ха-
рактеру чи бути лише деклара-
цією. Скидання ланцюгів, що 
обплутали руки й ноги України, 
передбачає жорстку боротьбу, 
конфлікт, протистояння. Ці про-   
блеми не можна залагодити 
«дипломатични  ми» перемова-
 ми. Є фактом, що в 1991 році 
країна здобула незалежність 
практично без бороть  би, за-
вдяки сприятливому збігу об-

ставин, проте ця позірна лег-
кість зумовила дуже тривале й 
важке просування до ефектив-
ного державотворення. А ни-
нішні події переконують, що ак-
тивних зусиль не уникнути. 
Якщо подивитися правді у вічі, 
то переможе або українсько-
європейська, або радянсько-
російська модель цивілізацій-
ного устрою, від цього нікуди не 
втекти, не сховатися, не відокре-
митись і не відгородитися кор-
донами всередині країни. У ви-
падку перемоги першої моделі 
Україна швидко наздоганятиме 
західних сусідів, другої  – її як 
держави, ймовірно, не буде…

Чи дав щось корисне той 
компроміс початку 1990-х?

Він обернувся двома десяти-
літтями вкрай неефективного 

державотворення, економічної 
стагнації, олігархізації ділового 
життя, занепадом і зубожінням 
мільйонів громадян. Насправді 
замість усунення попередніх со-
ціальних та ментальних кон-
струкцій в Україні всі ці роки 
тривала регенерація радянщи-
 ни, що вступила 2010 року в 
найвищу фазу. Те, що відбулось 
і відбувається, ще раз довело: у 
принципових, доленосних пи-
таннях не можна йти на комп-
роміс, а надто такий, що схожий 
на поразку та зречення вихід-
них національних цінностей.

Те, що виявилось дуже зруч-
ним для пострадянського пар-
тій  но-адміністративно-бізнесо-
во   го активу, показало себе смер-
тельно шкідливим для нації та 
держави. 
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ЯЦеК САРІУШ-ВОЛьСьКий:
«Для ЄС важливі насамперед стандарти. Хочете наблизитися до 
об’єднаної Європи, – будь ласка, запроваджуйте їх. Ні – вибачайте»

В
іце-президент найчислен-
нішої в Європарламенті 
політсили – Європейської 
народної партії – депутат 

від Польщі Яцек Саріуш-Воль-
ський під час свого візиту в Укра-
їну для участі в Київському без-
пековому форумі зробив досить 
чіткі заяви стосовно позиції ЄС у 
підписанні Угоди про асоціацію 
та зону вільної торгівлі: або вла-
 да України робить усі необхідні 
кроки для виконання поставле-
них Брюсселем умов із так зва-
ного списку Фюле, або Євросоюз 
не підписуватиме порожнього 
документа. «Хоча пан Луценко 
опинився на волі, й це дуже ві-
тали з європейського боку, – 
йдеться тільки про перший крок. 
Наступним має бути звільнення 
Юлії Тимошенко. ЄС не задо-
вольниться випущенням одного 
чи двох ув’язнених, мають бути 
гарантії, що політичні пересліду-
вання не повторяться», – заявив 
політик. Тиждень поспілкував-
 ся з Яцеком Саріушем-Вольсь -
ким, діяльність якого на посаді 
міністра з європейських питань 
Польщі у 1991–1996 та 2000–
2001 роках була визначальною 
для вступу його країни до ЄС.

У. Т.: Ви змалювали два сцена-
рії розвитку відносин між  
єС та Україною: оптимістичний 
(влада звільняє юлію Тимо-
шенко, реформує судову гілку 
та виборчу систему, як того ви-
магає Брюссель) і песимістич-
ний (вона не виконує необхід-
них вимог для підписання 
Угоди про асоціацію, і Віль-
нюський саміт у листопаді  
не увінчується успіхом).  
У що дужче схильні вірити 
особисто ви?

– Я залишаюся більше 
оптимістом, ніж песиміс-
том, бо вважаю, що вибір 
для українського народу 
очевидний: це модерні-
зація та європеїзація 
краї  ни. І Угода про 
асоціацію є рушієм 
у досягненні ви-

щого рівня стандарту життя. Тут 
ідеться про довгострокову пер-
спективу, а не про короткочасні 
політичні здобутки, як, напри-
клад, перемога на виборах.

У. Т.: чи має, на вашу думку, 
українська влада політичну 
волю, щоб виконати всі умови, 
висунуті Брюсселем для підпи-
сання Угоди про асоціацію та 
ЗВТ?

– Досі українська влада (і 
насамперед президент Януко-
вич) хоче зробити мінімум. І 
вона прораховується, адже вва-
жає звільнення Юрія Луценка 
достатнім кроком. Але це не так. 
Київ має взяти до уваги три не-
обхідні умови, щоб уможли-
вити підписання Угоди про асо-
ціацію в листопаді: покласти 
край прак   тиці вибіркового судо-
чинства (що передбачає звіль-
нення Юлії Тимошенко), про-
вести реформу виборчої систе-
 ми й забезпечити незалежність 
судової гілки влади.

У. Т.: Деякі західні експерти та 
політики пропонують зайняти 
суворішу позицію в переговорах 
із українською владою. чи 
може ця тактика бути продук-
тивною?

Спілкувався 
Олександр 

Пагіря
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БІОГРАФІчНА 
НОТА
Яцек Саріуш-
Вольський – 
професор еко-
номіки, від 
2004 року де-
путат Європей-
ського парла-
менту (його 
віце-президент 
у 2004–2007-му). 
Віце-президент 
Європейської 
народної партії, 
член комітету 
закордонних 
справ та бю-
джетного комі-
тету. Міністр з 
європейських 
питань Польщі  
у 1991–1996 та 
2000–2001 ро-
ках. Засновник 
Європейського 
дослідного ін-
ституту в Ло-
дзинському уні-
верситеті та Єв-
ропейського ін-
ституту в Лодзі. 
У 2001-му газе-
тою European 
Voice номінова-
ний на звання 
європейця року

СьОГОДНІ ВІРмеНІЯ, ГРУЗІЯ 
ТА мОЛДОВА мАюТь БІЛьШІ 
ШАНСи НА ПІДПиСАННЯ 
УГОДи ПРО АСОЦІАЦІю,  
НІж УКРАїНА, АЛе СиТУАЦІЯ 
мОже ЗмІНиТиСЯ. м’Яч НА 
УКРАїНСьКОмУ ПОЛІ

– Не про те сьогодні мова, су-
ворими бути чи ні. Ми завжди 
намагаємося бути близькі до ре-
альності й професійно підходити 
до питання. Для нас важливі на-
самперед стандарти в демокра-
тії, дотриманні людських прав, 
законодавстві. Хочете наблизи-
тися до ЄС, – будь ласка, запро-
ваджуйте ці передумови. Ні – ви-
бачайте.

У. Т.: Від моменту започатку-
вання проекту Східного парт-
нерства минуло вже чотири 
роки, і сьогодні ми можемо ба-
чити, що в євроспільноти, оче-
видно, існували певні завищені 
сподівання стосовно прогресу 
демократії в пострадянських 
країнах. На вашу думку, це про-
блема політичної волі еліт дер-
жав чи ментальності, яка зава-
жає наближенню до європи?

– Коли започатковувалося 
Східне партнерство, ішлося про 
значно ширші речі, ніж пере-
говори стосовно дотримання 
умов та зобов’язань на вико-
навчому рівні. Мова була про 
створення цінностей. Ніхто не 
обіцяє, що цей шлях буде про-
стим. Усі чутки та повідо-
млення про начебто смерть 
Східного партнерства є перед-
часними. Так, можливо, ми 
були дещо завеликими опти-

містами на початку. Адже по-

ступ у країнах Партнерства від-
бувався за принципом «крок 
уперед, два назад», і так весь 
час. Може, це був не такий 
швидкий прогрес, на який ми 
сподівалися. Деякі країни мали 
зрозуміти краще, чого вони хо-
чуть, а це вимагало часу. Але 
Східне партнерство ще досі жи -
ве. Чому я такий оптимістич-
ний? Розмовляючи із простими 
грузинами, вірменами та укра-
їнцями, я побачив: вони хочуть, 
щоб стандарти їхнього життя 
були наближені до євросоюзів-
ських. Те саме казали й росі-
яни.

Отже, для середньо- та дов-
гострокової перспективи це ме-
та. Люди бажають жити вільно, 
заможно й безпечно, щоб ніхто 
не прийшов і не заарештував 
тебе, не запроторив до в’язниці 
без судового розгляду, не забрав 
твоєї власності чи не зупинив, 
якщо ти хочеш поїхати в ман-
дри або на навчання за кордон. 
Це національний людський 
фак     тор. Ми хочемо пришвид-
шити цей процес через Східне 
партнерство й серію Угод про 
асоціацію та зону вільної тор-
гівлі. І як я бачу, за кілька років 
після стар  ту програми деякі 
країни досягли більшого про-
гресу, тоді як інші були по-
вільні. Україна, за нашим ба-
ченням, мала стати піонером, 
лідером регіону. Однак сьогодні 
видається, що вона втратила 
свої позиції, і Вірменія, Грузія 
та Молдова мають більші шанси 
на підписання Уго  ди про асоціа-
цію у Вільнюсі. Але ситуація 
може змінитися. М’яч на укра-
їнському полі. Як що люди у ва-
шій країні вважають, що цей 
курс (зближення з Європою. – 
Ред.) відповідає їхнім бажан-
ням, вони повинні про те зая-
вити владі, а опозиції слід голо-
сно висловити цю волю демо-
кратичним способом у парла-
менті, і якщо Верховна Рада 
блокуватиме це, вони можуть 
організувати мирні демонстра-
ції на Майдані.

У. Т.: Добре відома різ-
ниця в підходах до Укра-
їни серед членів єС. Ко-
лишні постсоціалістичні 

держави, особливо 
країни Балтії, 
Польща, чехія та Сло-
ваччина, намага-
ються пришвидшити 

процес її євроінтеграції, тоді як 
західні демократії надають пе-
ревагу більш поміркованому, 
прагматичному й критичному 
підходові, не виявляючи ентузі-
азму. чи сталий цей поділ у єв-
ропарламенті?

– Ті країни Центрально-
Східної Європи, які стали но-
вими членами ЄС, є найбільш 
стійкими прихильниками євро-
інтеграції Києва, бо вони краще 

розуміють вашу ситуацію і поді-
ляють спільний історичний до-
свід. Не так легко було переко-
нати західноєвропейські дер-
жави обрати ту саму позицію, 
але нам це частково вдалося, 
коли ми започаткували про-
граму Східного партнерства, що 
мала серйозну бюджетну під-
тримку та фінансування, а та-
кож легальну конструкцію у ви-
гляді серії Угод про асоціацію та 
всеосяжну зону вільної торгівлі. 
Останні мають допомогти з на-
буттям статусу напівчлена ЄС. 
Так само 20 років тому я відпо-
відав за євроінтеграцію Вар-
шави й підписання відповідної 
Угоди про асоціацію між нею та 
Брюсселем. Але сьогодні стає 
важче й важче переконувати ті 
держави ЄС, які не мають осо-
бливого ентузіазму, в необхід-
ності поширити цю пропозицію 
далі на схід і пришвидшити єв-
роінтеграцію пострадянських 
країн, оскільки наші східні 
парт   нери не дають нам достат-
ньо аргументів, щоб просувати 
цю ідею. Нині немає особливого 
прогресу в здійсненні реформ та 
змін в Україні, і ми спостеріга-
ємо змішану картину, а також 
різкий демократичний регрес і 
тотальну стагнацію в Білорусі. 
Якщо обидві сторони мають 
спільну мету, вони повинні до-
класти зусиль у цьому напрямі. 
А тому нам потрібні чіткі аргу-
менти, щоб переконати захід-
них партнерів зробити процес 
енергійнішим і швидшим. 
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Банківське ложе  
для обраних

ч
ому явних вад грошово-
кредитного регулювання 
не бачать самі банкіри? 
З часом я зрозумів, що в 

банківських колах не прийнято 
виносити сміття з хати, усі про-
блеми потрібно вирішувати тихо. 
До того ж система працює так, 
що всім її учасникам нібито ви-
стачає: необмежені відсоткові 
ставки і здирницькі тарифи за 
послуги дають змогу задоволь-
нити будь-які потреби банкірів. 
Головне – потрапити в це зача-
роване коло: пройти всі випробу-
вання для новачків (адміністра-
тивні бар’єри і професійні ви-
моги одні з найскладніших).

Мільярдерами сьогодні 
стали ті, хто продав іноземцям 
банки, статутний фонд яких 
стартував у 1990-ті з $3 тис., а го-
ловний офіс розташовувався у 
дво-трикімнат ному приміщенні. 
А іншого не могло й бути. Бан-
ківські корпорації отримували 
надприбутки за будь-якого стану 
економіки і за будь-якої влади. 
Не кажучи про фінансові афери, 
до яких вони вдавалися (фінан-
сові піраміди з грошима грома-
дян найменш криміналізовані 
з-поміж них). НБУ демонстрував 
управлінську безпорадність, ви-
даючи ліцензії швидким на руку 
аферистам. Як наслідок – чуємо 
про гучні, але безплідні розслі-
дування злочинної діяльності 
деяких банкірів.

Коли національне господар-
ство лежало після гіперінфляції 
1993–1994 років, а українцям пе-
рестали видавати зарплати і пен-
сії, банкіри найбільше заробляли 
на обслуговуванні бюджетних по-
токів, нараховуючи платіжні ви-
моги міністерствам, відомствам, 
службам, місцевим адміністраці-
 ям. Тут усе вирішували їхні ко-
рупційні зв’язки з владою, а най-
більших успіхів досягли ті з них, 
хто мав комсомольський досвід. 
Також фінустанови не гребували 
елементарним перепродажем то-
варів, автомобілів антикваріату, 
квартир, металу, бензину, кра-
діжками коштів підприємств із 
депозитних рахунків, після чого 
відповіда льні банківські праців-
ники зникали, а відповідні за-
клади зазнавали фіктивного бан-
крутства.

Інший бік незаконних обору-
док – надання кредитів неплато-
спроможним державним під-
приємствам із наступним аре-
штом їхнього майна для компен-
сації заборгованості. Далі права 
на ньо    го викуповували нувориші 
за смішними цінами. Особливо 
багато таких боргів накопичив у 
ті роки Промінвестбанк, що од-
ним із перших включився в 
схеми відчуження держмайна 
поза відкритими публічними 
процедурами. Не виключено, що 
саме особливі можливості цього 
банку забрати у своє розпоря-
дження майно великої кількості 
пострадянських підприємств 
зробили його предметом неаби-
якого зацікавлення з боку росій-
ського капіталу, який завжди ви-
являв інтерес до стратегічних 
для України промислових 
об’єктів, – у період фінансової 
кризи 2008 року Промінвест-
банк став першим серед фінуста-
нов, які були визнані неплато-
спроможними, і за сумнівних 
боргових претензій перейшов у 
власність російського «Внешэко-
ном  банка». Тепер можливість 

забрати за борги українські про-
мислові підприємства дістав іно-
земний власник.        

Схожа інструментальна роль 
наших фінансових корпорацій 
полягала в той час у навмисному 
створенні великих боргових зобо -
в’язань високоприбуткових дер-
жавних компаній. Для цього з ди-
ректорами останніх домовлялися 
про неповернення позик і несп-
лату відсотків, що давало підстави 
для звернення кредитора до суду 
з метою визнати боржника бан-
крутом і передати його майно 
приватним особам, які організу-
вали всю ту фікцію. За мільйони 
гривень боргу забирали мільярд-
 ні за вартістю господарські комп-
лекси. Особливо масовими такі 
схеми були в Києві, Дніпропе-
тровській та Донецькій областях, 
звідки фактично й вийшли най-
більші олігархічні клани. 

Наприкінці 1990-х з’явилися 
цивілізованіші способи «робити 
гроші». Фінустанови дістали мож -
ливості працювати з державни-
 ми борговими цінними папера-
 ми, відсотки за якими сягали 
30% і більше річних, а ризики 
були мінімальними. Економічне 
зростання, що почалося в Україні 
після 1999-го, дало змогу креди-
тувати підприємства, а підви-
щення реальних доходів сімей у 
період до 2008-го дало банкам 
змогу розгорнути активну діяль-
ність на ринку споживчих позик. 
Вони страхувалися від ризиків 
непогашення кредитів надвели-
кими майновими заставами й 
у разі невиконання зобов’язань 
боржниками заробляли на пере-
продажу вилучених у них майно-
вих цінностей.      

Ще однією ганебною сторін-
кою діяльності фінустанов у кри-
зовий період знецінення активів 
і неповернення позик стало залу-
чення колекторів, які незаконно 
вибивали борги (за мовчазної 
згоди правоохоронних органів і 
регулятора), таким чином ство-

Від редакції
Цією публікацією ми продовжуємо друк нового циклу 
статей економіста Володимира Ланового (див. Тиж-
день, № 11, 12, 13, 14, 15, 16/2013), у якому він аналізує 
основні проблеми грошово-кредитної системи, що 
спричиняють постійні валютні та банківські кризи, і дає 
оцінку діям чи бездіяльності українських високопоса-
довців, махінації яких із державними коштами зреш-
тою призводять до фінансових криз. У цьому числі Во-
лодимир Лановий аналізує вітчизняну банківську сис-
тему і робить висновок, що вона не підтримує еконо-
міку, швидше навпаки. 

Володимир 
Лановий, 

президент 
Центру 

ринкових 
реформ
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За наявної 
кредитної системи 

консервуються 
застарілі 

виробництва і 
гальмується 

розвиток нових

Ринкового, 
конкурентного 
кредитування в 
Україні не існує

ривши протистояння між сус-
пільством і банками.     

Після обвалу банківської сис-
теми 2008 року й запровадження 
політики централізації вільних 
позикових коштів (з 2010-го) 
фін  установи почали знову зароб-
ляти на державному внутріш-
ньому боргу. Але це бізнес для об-
раних, насамперед для урядових 
банків та «своїх» банкірів. Тож 
решті пропонуються депозитні 
сертифікати НБУ, в обмін на які 
вільні кошти комерційних банків 
перераховуються грошовому ре-
гулятору на термін від 1 дня до 12 
місяців під певні відсотки (тоді 
вони коливалися в межах від 
2,5% до 17%). Не дуже високі, але 
головне те, що фінустанови абсо-
лютно нічим не ризикують і не 
мають під час цих операцій жод-
них службових витрат. Проблема 
не в тому, що бан  ки заробляють 
будь-якими способами, діючи на 
межі фолу, завжди залишаються 
з баришами й при цьому їм не 
страш  ні жодні кризи. І не в тому, 
що опанували широке коло по-
слуг із надвисокими тарифами та 
відсотками. Вони не виконують 
функції, яку мали б виконувати і 
яку не в змо  зі виконати жодні 
інші суб’єкти економічного 
життя: не кредитують виробничі 
підприємства в тих обсягах, яких 
потребує реальний сектор еконо-
міки, а коли кредитують, то під 
дуже високі відсотки (до 25–
30%). Коли НБУ чи урядовці роз-
повідають, що середні ставки за 
кредитами підприємствам дорів-
нюють 20% (як вказано у статис-
тичному звіті регулятора за 2012 
рік), то не пояснюють, що тут, по-
перше, не враховані пов’язані й 
не пов’язані з позикою платежі 
(вітчизняні банки дуже вправні 
на вигадки щодо витягування до-
даткових грошей із клієнтів). 
Крім того, у розрахунки серед-
нього показни  ка вартості креди-
тів включені й різноманітні піль-
гові позики пріоритетним галу-
зям та господарським об’єктам 
«своїх» олігархічних конгломе-
ратів. Тобто це неринкові відсо-
ткові ставки. Тому середнє зна-
чення є середньою температурою 
по лікарні. «Для «чужих» пози-
чальників кредити практично не-
доступні й набагато дорожчі за 
30%. Фактично ринкового, кон-
курентного кредитування в Укра-
їні не існує. 

Головна функція банків – не 
просто надавати позики. По-

трібні виробничі кредити, бо спо-
живчі є непродуктивними, несут-
тєвими для розвитку економіки. 
У сьогоднішніх умовах вони від-
волікають ресурси від продуктив-
них цілей. Підприємства могли б 
використати їх для розширення 
виробництва. Але в Україні це не 
відбувається. Здається, що поста-
чальник товарів штучно збільшує 
платоспроможний попит на свою 
продукцію понад реальну кон’юн-   
к  туру ринку і таким чином ви-
кривляє його справжні пропор-
ції. За наявної кредитної системи 
консервуються застарілі вироб-
ництва і гальмується розвиток 
нових індустрій.    

Треба враховувати, що не все 
кредитування виробничих по-
треб варто визнавати корисним. 
Таким стає позичання грошей 
лише найбільш прогресивним і 
потрібним суспільству виробни-
цтвам. Зокрема, тим, що забезпе-
чують найвищі прибутки. При 
цьому банки мають виконувати в 
певному розумінні «санітарну» 
місію: вони вилучають з обігу ка-
пітали, які вкладені в застарілі, 
неконкурентоспроможні підпри-
ємства, й адресують їх суспільно 
корисним і перспективним. Від-
бувається це завдяки процеду- 
рам банкрутства боржників, клю   -
човими кредиторами яких зазви-
чай є фінансові установи.

Натомість у наших умовах, 
коли банки видають господар-
ські позики під майнові застави, 
більші шанси їх одержати мають, 
навпаки, застарілі підприємства 
радянської епохи, які володіють 
великими спорудами, інфра-
структурою, земельними ділян-
ками тощо. Також є інструменти 
гарантій і поручительств, які лег-
 ше отримати власникам таких 
підприємств, котрі зазвичай є 
близькими до влади. Новітні ж 
компанії залишаються поза кре-
дитуванням, не вписуються в 
нормативні інструкції НБУ. За 
цих обставин банки не шукають 
інноваційні підприємства. Вони 
працюють із тими, з ким відно-
сини вже склалися. Надані їм ра-
ніше позики намагаються про-
лонгувати. Що влаштовує і під-
приємства радянської спадщини, 
і самі банки, які уникають нових 
ризиків. Фінансові засоби не ви-
ходять із цього закритого коло-
вороту. Відтак немає джерел для 
банківського кредитування но-
вого бізнесу, проектів, вироб-
ництв. Хоча насправді кредиту-

вання застарілих підприємств є 
більш ризикованим, утім, бюд-
жетні гарантії спонукають фін-
установи до ще ризикованіших 
(зокрема, й корупційних) обору-
док.

Те саме стосується й позик 
малим компаніям. Їх практично 
не надають. Банкам дрібні фірми 
нецікаві з кількох причин. По-
перше, їхні операції немасш-
табні, а тому обслуговування ма-
лого і середнього бізнесу є більш 
трудомістким. По-друге, цей біз-
нес володіє обмеженими майно-
вими цінностями, а отже, не мо-
же гарантувати відшкодування 
неповернутих позик. По-третє, 
він просторово мобільний, важко 
контрольований фінустановами, 
а тому ці операції банкіри вважа-
ють ризикованішими. 

Такі підходи останніх до кре-
дитування свідчать про те, що їх 
не цікавить прибутковість бізнесу 
клієнтів, хоча за логікою вищі 
відсотки за надані позики можна 
встановлювати для прибуткові-
ших підприємств. Вони швидше 
готові кредитувати ті компанії, 
які вже звітували про свої над-
прибутки, ніж ті, які планують їх 
отримати в майбутньому. Але 
саме останнім потрібні позики. У 
результаті не відбувається кон-
центрація капіталу в перспектив-
них галузях. Банки не бажають 
ризикувати грошима заради кре-
дитування новоствореного біз-
несу. Можна навіть сказати, що їх 
загалом задовольняє нинішня 

ситуація без розвитку, конкурен-
ції, без зростань і падінь бізнесу, 
пошуку нових клієнтів і надання 
нових позик. Це життя без ризи-
ків та без прагнення знайти нові 
ринки банківських послуг, фаль-
шива актив  ність. Тоді як зараз 
потрібно кредитувати найпер-
спективніші виробництва, під-
тримувати інноваційні підприєм-
ства, підвищувати прибутковість 
економіки, забезпечувати онов-
лен  ня структури капіталу. Проте 
нинішня банківська система не 

У 1990-Х УСе ВиРІШУВАЛи 
КОРУПЦІйНІ ЗВ’ЯЗКи 
БАНКІРІВ ІЗ ВЛАДОю,  
А НАйБІЛьШиХ УСПІХІВ 
ДОСЯГЛи ТІ З НиХ, ХТО мАВ 
КОмСОмОЛьСьКий ДОСВІД
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спроможна виконати ці функції. 
Вона гальмує перехід усієї еконо-
міки на ринковий шлях. Звісно, є 
різні банки й різні банкіри, але 
це узагальнення, вочевидь, буде 
справедливим.

БАНКІВСьКий РиНОК 
УКРАїНи: РОЗДІЛЯй  
І ВЛАДАРюй
Склад українських банківських 
установ вельми неоднорідний. 
Головна відмінність між ними 
насамперед полягає в цільовій 
спрямованості їхнього основного 
виду діяльності – кредитування, 
що є визначальним для розвитку 
економіки (на відміну від платіж-
ної та інших банківських функ -
цій). Залежно від домінування в 
ньому певного типу послуг банки 
можна поділити на такі групи: 
оператори ринку державних об-
лігацій і кредитування держав-
них замовлень; оператори олі-
гархічних фінансово-промисло-
вих груп; кредитори імпорту то-

варів і послуг; позикодавці для 
внутрішніх оптових комерційних 
операцій; оператори роздрібних 
банківських послуг.   

Спільним для всіх фінуста-
нов, які працюють в Україні, є пе-
ребування в зоні неринкового 
функціонування. Вони зазвичай 
прилаштовуються до певних ніш 
у грошово-кредитній системі й 
знаходять канали отримання тих 
чи інших переваг від адміністра-
тивно-регуля торних органів, во д-
ночас потрапляючи в залежність 
від них. Цим групам банків при-
таманні певні особливості. 

Оператори ринку держав 
них облігацій і кредитуван
 ня державних замовлень 
(включ но з державними закупів-
лями, підрядними роботами, бю-
джетними позиками тощо) на-
живаються на масштабних опе-
раціях із високими відсотковими 
ставками, не відчуваючи серйоз-
ної конкуренції. У них найвищі 
доходи за найменших витрат на 

утримання установ і найнижчі 
загрози неповернення наданих 
позик. Їхні кредитні фонди часто 
поповнюються за рахунок емісій-
них надходжень від Нацбанку, 
що є найдешевшими: облікова 
ставка – 7,5%, ставка за операці-
ями центробанку на відкритому 
ринку – 8,5–10,5%, що на 4–5 від -
соткових пунктів менше від рин-
кової вартості ресурсів.

Оператори олігархічних 
фінансовопромислових груп 
є головними кредиторами під-
приємств, що входять до скла  ду 
олігархічних конгломератів, і та-
кож не мають проблем із ресур-
сами, отримуючи бюджетні й 
емісійні грошові кошти для свого 
рефінансування відповідно за 
пільговими ставками і ставками 
центрального банку. Вони доби-
рають ресурси через розгалу-
жену мережу відділень, зацікав-
люючи громадян депозитними 
ставками й усілякими акціями. 
Ці банки, звичайно, не є матері-
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ально відповідальними за не-
вдале розміщення капіталу: кре-
дити свідомо непродуктивні – за-
кривають дірки в балансах мо-
рально застарілих виробництв, а 
держава завжди приходить на 
допомогу в разі потреби. 

Кредитори імпорту това-
рів і послуг задовольняються 
величезними обсягами відповід-
них комерційних операцій. Га-
рантіями ж повернення позик є, 
по-перше, сталий статус клієнтів-
імпортерів, які мають напрацьо-
вані канали для безпроблемного 
проходження прикордонно-мит-
них процедур; по-друге, моно-
польне, безальтернативне стано-
вище імпортерів-постачаль ників 
на внутрішньому чи то спожив-
чому, чи то енергетичному, чи то 
сировинному ринку. Джерелами 
отримання ресурсів є залишки 
коштів підприємств і населення 
на банківських рахунках, а також 
позики іноземних фінустанов 
(під 5–10% в іноземній валюті).

Позики для внутрішніх 
оптових комерційних опера-
цій банкірів приваблюють май-
новою забезпеченістю кредитів 
товарними запасами й відносно 
невеликою ризикованістю за ви-
сокої швидкості обороту опера-
цій цього типу. Кредити в зазна-
ченому сегменті короткостроко-
 ві, що відповідає структурі бан     - 
ківських ресурсів. Засобами для 
надання позик є гроші вкладни-
ків, що коштують до 10–20% річ-
них. Джерелом оплати надвисо-
ких відсотків за кредити в цьому 
сегменті є монополістичні при-
бутки постачальників на ринках 
різного ступеня інтеграції та 
масштабу.     

Серед операторів роздріб-
них банківських послуг є як 
національні, так і іноземні фінан-
сові установи – зазвичай великі 
структури з розгалуженими ме-
режами. Їх прихід у цей сектор 
послуг пояснюється надзвичайно 
високими ефективними став-
ками за споживчими й іпотеч-
ними кредитами, які сягають 25–
35%. Ще одна причина зацікавле-
ності банків згаданим сегментом 
– свавільне встановлен  ня ними 
тарифів за послуги переказів, 
платежів, карткового обслугову-
вання, навіть надання інформа-
ції, як це робить ПриватБанк. А 
також, безумовно, висока депо-
зитна активність громадян, осо-
бливо щодо доларових заоща-
джень. Передусім це цікавить фі-

лії іноземних банків, які через фі-
нансову кризу й підвищення ри-
зикованості роботи в Україні зо-
середилися на відкачуванні ва-
лютних фондів у західному на-
прямку. 

Є в українському банків-
ському середовищі й надвеликі 
структури, які працюють у кіль-
кох названих сегментах кредиту-
вання. Вони особливі не тільки з 
огляду на кількість видів діяль-
ності, а й через свою поведінку. 
Наприклад, дозволяють собі бі ль    -
 шу зневагу до клієнтів, пору-
шення умов договорів, крадіжки 
певних сум через дірки в законо-
давстві, свавільне встановлення 
захмарних ставок і вартості пла-
тежів тощо. Причина таких дій – 
їхнє монопольне становище на 
окремих фінансових і територі-
альних ринках, особливо у відно-
синах із фізичними особами.

Проте головна загроза від та-
ких фінансових монстрів в ін-
шому. Вони мають необґрунто-
вані конкурентні переваги перед 
дрібнішими банками через при-
ховане державне страхування: за 
їхні невдачі розрахується держа-
 ва. Банкрутство надвеликих фі-
нансових інститутів створює сис-
темні ризики для всієї еконо-
міки. Наприклад, банкрутство 
од  ного банку з першої десятки за 
активами цілком може підірвати 
валютний курс і всю вдавану ста-
більність національної грошової 
системи. А це вельми ймовірно, 
зважаючи, що деякі з них нале-
жать олігархам, які в будь-який 
момент можуть потрапити в не-
милість до нинішньої влади, ко-
тра підпускає до себе лише ціл-
ковито лояльних. У таких проти-
стояннях товстосуми, не виклю-
чено, використають свій банк 
для шантажу: або ви мене не чі-
паєте, або ж я його банкрутую і 
таким чином підриваю фінан-
сову систему. Щось подібне, до 
речі, було в протистоянні одного 
з власників ПриватБанку Ігоря 
Коломойського з владою на по-
чатку цього року – банкрутство 
його «АероСвіту» спричинило 
кількатижневий колапс на ринку 
авіаперевезень.

Взагалі дотепер неплатоспро-
можність великих фінустанов 
рідко призводила до їхнього бан-
крутства. Вони надто великі, щоб 
так просто зникнути без наслід-
ків із ринку. Тому банки-гіганти 
почуваються надто самовпевнено 
і беруть на себе надвеликі ри-

зики, не турбуючись про на-
слідки. У результаті слабкою і не-
стійкою є вся грошово-кредитна 
система країни...

Отже, банки в Україні не пра-
цюють у ринкових умовах, не фі-
нансують тих, хто є найбільш 
конкурентоспроможним, у них 
нерівний, неринковий доступ до 
джерел фінансування і різна ри-
зикованість поведінки. Понад те, 
значна частина їхніх операцій не 
могла би бути прибутковою в 
ринкових умовах. Крім того, в 
українських реаліях функціону-
вання банківського сектору при-
буток фінустанов здебільшого 
формується не в результаті кро-
піткого відбору банкірами ефек-
тивних об’єктів під кредиту-
вання, а внаслідок їх пристосу-
вання до місць штучного утво-
рення тих чи інших доходів. 

Банківський сектор України є 
адміністративно сегментованим 
(потрапляння до тієї чи іншої 

групи без сприяння влади – не-
здійсненна мрія); суворо поділе-
ним за джерелами одержання ре-
сурсів для кредитування; спрямо-
ваним на передачу грошей на 
суб’єктивні потреби, що не мають 
нічого спільного з розвитком еко-
номіки, але сприяють збагачен-
 ню чиновників та їхніх парт не -
рів-олігархів; орієнтованим на 
отримання грошових потоків  не-
ринкового, негосподарського, не-
підприємницького, часто вель  ми 
сумнівного походження, напри-
клад, привілейованих урядових 
та центробанківських пільгових 
позик, монопольних надприбут-
ків тощо; налаштованим на здій-
снення у багатьох випадках ка-
бального кредитування, яке не 
має нічого спільного з наданням 
суспільно необхідних послуг. 
Фактично банківський сектор 
сьогодні не підтримує економіку, 
а, навпаки, лише висмоктує з неї 
ресурси, таким чином допомага-
ючи одержати надприбутки об-
меженому колу обраних. 

ФІНАНСОВІ УСТАНОВи Не 
ВиКОНУюТь СВОєї ФУНКЦІї, 
ЯКУ Не В ЗмОЗІ ВиКОНАТи 
жОДНІ ІНШІ СУБ’єКТи 
еКОНОмІчНОГО жиТТЯ:  
Не КРеДиТУюТь ВиРОБНичІ 
ПІДПРиємСТВА

Нинішня 
банківська система 

гальмує перехід 
усієї економіки на 

ринковий шлях

Банкрутство 
великих 

фінансових 
установ може 

створювати 
системні ризики 

для всієї економіки

Про-
довження  

циклу  
в наступних 

числах Тижня
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Підтримка слабшає, 
репресії посилюються
Сумнівні успіхи наступника Уґо Чавеса на президентських виборах 
призвели до небезпечного протистояння у Венесуелі

Л
ишень за десяток днів 
передвиборної кампа-
нії Ніколас Мадуро 
вмудрився розтринь-

кати успадкований від Уґо Ча-
веса політичний капітал. Че-
рез 40 днів після смерті від 
раку свого пишномовного по-
передника його протеже на-
силу виборов перемогу на до-
строкових перегонах 14 квітня. 
Менш ніж два відсоткові 
пункти відділяли його від опо-
нента із центристської Коаліції 
демократичної єдності Енріке 
Капрілеса, який закликав про-
вести перерахунок голосів. 
«Сьогодні ви програли, – ска-
зав він. – Ви й усе, що ви пред-
ставляєте». Перед загрозою 
протестів уряд почав робити 
небезпечні кроки, спрямовані 
на обмеження громадянських 
свобод.

Цей мінімальний розрив 
означає різкий відхід від ча-
візму. Торік у жовтні Чавес, 
полум’яний і харизматичний 
військовий популіст, переміг 
Капрілеса з перевагою понад 1,6 
млн голосів і виграв третій пре-
зидентський термін. Цього разу, 
попри нову кампанію влади й 
необмежений доступ до адмін-
ресурсу, перевага Мадуро стано-
вила менш ніж 250 тис. голосів. 
Діосдадо Кабельйо, голова На-
ціональної асамблеї і головний 
політичний суперник Мадуро в 
таборі чавістів, поквапився 
дистанціюватися від новообра-
ного президента, написавши у 
Twitter про необхідність «гли-
бокої самокритики». Він додав, 
що причини для поганих ре-
зультатів слід «шукати навіть 
під кожним каменем».

Може, перевертати кожен 
камінець і не доведеться. На-
віть серед затятих чавістів пан 
Мадуро – колишній водій ав-
тобуса й нещодавній міністр 

закордонних справ – мав ре-
номе сіренького кандидата. 
Наслідування стилю виступів і 
жестикуляції Чавеса, якого під 
час електоральної кампанії 
піднесли мало не до сонму свя-
тих, зробило Мадуро схожим 
на дешеву копію. Єдине, що 
йому вдалось, – ані на крок не 
відступати від думок, уже ви-
словлених раніше його настав-
ником. А тим часом гнила 
спадщина чавізму ще ніколи 
не виявлялася так яскраво. За 
чотири місяці від моменту 
останньої появи нині вже по-
кійного президента на публіці 
в країні двічі відбулася деваль-
вація валюти й різко зросла ін-
фляція. Дефіцит харчових про-
дуктів теж відчутний силь-
ніше, ніж будь-коли.

Влада спочатку нерішуче ре-
агувала на провал своєї полі-
тики, а потім перейшла до ре-
пресій. Погодившись спершу пе-
рерахувати голоси, вона дала за-
дній хід – і Мадуро швиденько 
оголосили переможцем. Голова 
Національної виборчої ради Тібі-
сай Лусена не погодилася з ви-
могами звірити паперові бюле-
тені з результатами електро-
нного підрахунку. Вона лише 
вперто повторювала слова го-
лови штабу кандидата Мадуро: 
«Це означало б повернення до 
старозавітних методів ручного 
голосування». Прибічники опо-
зиції почали спонтанну акцію 
«каструльного» протесту. Оглуш-
ливий гуркіт лунав навіть у зли-
денних баріо (нетрях. – Ред.) Ка-
ракаса – традиційних твердинях 
чавістів. Ще гучніша вечірня ак-
ція протесту, організована Ка-
прілесом, тривала понад годину. 
17 квітня президент Верховного 
суду заявив, що перерахунок 
буде неконституційним.

Попри заклики Капрілеса 
до спокою, прибічники опози-

ції в різних містах вийшли на 
вулиці. Мобілізувала свої сили 
і влада. За офіційною статис-
тикою, семеро осіб загинули, 
десятки дістали поранення, а 
170 заарештовано під час сути-
чок, вину за які обидві сторони 
покладають одна на одну. Ма-
дуро заявив, мовляв, опозиціо-
нери мали намір спровокувати 
насильство, щоб учинити дер-
жавний переворот. Нагадавши 
про події 2002 року, коли Ча-
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За офіційною 
статистикою,  

під час сутичок  
між владою  
та опозицією  

у Венесуелі семеро 
осіб загинули, 

десятки дістали 
поранення, а 

170 було 
заарештовано  
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веса ненадовго відсторонили 
від влади після того, як хода 
опозиції до президентського 
палацу закінчилася десятком 
смертей, Мадуро незаконно за-
боронив марш протесту в цен-
трі Каракаса, запланований на 
17 квітня. Побоюючись нових 
сплесків насильства, Капрілес 
скасував акцію.

Новообраний президент 
звинуватив Сполучені Штати в 
таємній підтримці гаданого пе-
ревороту: «Ми проводили кам-

панію згідно з буквою Консти-
туції… А вони вели війну». Ви-
магаючи перерахунку, США не 
визнають перемоги пана Ма-
дуро. На 18 квітня було запла-
новано позачергову зустріч 
президентів південно амери-
кан ських держав.

Перед обома сторонами по-
стала проблема непростих рі-
шень. Мадуро може прораху-
вати, що, спровокувавши опози-
цію на збройні протести, він 

знайде привід для репресій. Це 
не лише відволікло б увагу від 
брудних виборів, а й, не виклю-
чено, зміцнило б його власні по-
зиції в таборі чавістів. Кільком 
лідерам опозиції, зокрема й Ка-
прілесові та лідеру партії «На-
родна воля» Леопольдо Лопесу, 
погрожували арештом. Капрі-
лес каже, що боїться за свою 
безпеку. Якщо опозиція не від-
ступить, Мадуро гаркнув, що 
«готовий радикалізувати рево-
люцію».

Правовірних чавістів хлі-
бом не годуй, дай лишень ре-
волюцію, але нею ситий не 
будеш. Жорсткий і незмін-
ний курс уряду на етатизм 
(включно з експропріацією 
приватного бізнесу й суво-
рим контролем над цінами та 
обмінними курсами) обер-
нувся для країни порожніми 
полицями крамниць, 25-від-
сотковою інфляцією і діркою 
в бюджеті. Багато оглядачів 

прогнозували, що Мадуро до-
ведеться провадити прагма-
тичнішу економічну політику 
відразу по закінченні вибо-
рів. Найбільш явною ознакою 
цього кроку стало б звіль-
нення беззмінного міністра 
фінансів Хорхе Джордані – 
поборника центрального пла-
нування й завищеного курсу 
національної валюти. Але 
обіцянки радикалізації не да-
ють підстав очікувати чогось 
такого.

Капрілес просто повинен і 
далі тиснути на уряд без засто-
сування сили… яку, схоже, го-
товий використати режим. 
Якщо він хоче зберегти ініціа-
тиву, йому потрібно пред’явити 
серйозні докази того, що пору-
шення на виборах дають за-
конні підстави для перера-
хунку голосів. Виступаючи пе-
ред представниками закордон-
них ЗМІ, 16 квітня він сказав, 
що спостерігачів від опозиції 
вигнали із 283 виборчих діль-
ниць – подекуди під дулом піс-
толета. Ще він стверджував, 

що майже на 1200 дільницях 
Мадуро якимось загадковим 
чином набрав куди більше го-
лосів, ніж сам Чавес у жовтні.

Після голосування влада 
навряд чи може претендувати 
на мандат «незворотної соціа-
лістичної революції», якого 
так прагне. Натомість схоже, 
що вона налаштована сило-
міць диктувати свою волю. 16 
квітня Кабельйо скористався 
своєю посадою в Національній 
асамблеї і заявив тим депута-
там, які не визнали Мадуро 
президентом, що позбавляє їх 
права виступати. Він назвав їх 
«фашистськими вбивцями» й 
застеріг від «ігор із вогнем», бо 
лише Уґо Чавес міг тримати ре-
волюцію в руках. Опозиційних 
депутатів позбавили керівних 
посад у парламентських, комі-
тетах. Два з них поранені: оче-
видно, чавістами. І знову Вене-
суела схожа на державу на 
краю прірви. 
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Дамоклів  
меч демократії
У Швейцарії вже понад 100 років діє унікальна система прийняття 
політичних рішень через референдум. Однак, щоб успішно 
скористатися з переваг прямої демократії, необхідний високий 
рівень розвитку громадянського суспільства, чого бракує Україні

К
ілька разів на рік люди ма-
ленького гірського кантону 
Гларус збираються на цен-
тральній площі тамтеш-

нього найбільшого міста, щоб об-
говорити й ухвалити закони, го-
лосуючи при цьому підняттям 
рук. Будь-який житель із правом 
голосу може висловити свою 
думку і взяти участь у дебатах. 
Цей унікальний релікт давньої 
форми народних зборів (нім. 
Landsgemeinde), що їх вважають 

найвищим органом влади в кан-
тоні, зберігся тут іще від серед-
ньовіччя. Сьогодні такий музей 
прямої демократії просто неба 
можна побачити ще хіба в міс-
цевості Аппенцелль-Іннерроден, 
хоча колись у Швейцарії їх зага-
лом було вісім. У сучасних умовах 
основна маса громадян викорис-
товує виборчі урни, пошту й де-
далі частіше інтернет для голосу-
вання, а більшість кантонів ма-
ють свої законодавчі органи. По-

при критику опонентів, які нази-
вають Landsgemeinde анахроніз-
мом, історична форма швейцар-
ських народних зборів, на думку 
багатьох оглядачів, виступає сим-
волом швейцарської демократії 
більше, ніж білль про права чи 
декларація свободи.

чемПІОНи З 
ГОЛОСУВАННЯ
Швейцарію інколи ще назива-
ють світовим лідером у застосу-

Автор: 
Олександр 

Пагіря, 
Київ – Берн – 
Фрайбург – 

муртен – 
Лозанна – 

Київ

МУЗЕЙ ШВЕЙЦАРСьКОї  
ПРЯМОї ДЕМОКРАТІї.  

У кантоні Гларус 
збереглася давня 

традиція голосування за 
закони руками
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Те, щО ТАК СПРАВ  НО,  
ЯК ГОДиННиК, ФУНКЦІОНУє 
У ШВейЦАРІї,  
мОже Не СПРАЦюВАТи В 
КРАїНАХ З Не СФОРмОВАНОю 
ДемОКРАТІєю

ванні інструментів прямої де-
мократії: в середньому її грома-
дяни беруть участь у голосу-
ванні три-чотири рази щороку; 
водночас на неї припадає понад 
половина всіх проведених у 
світі референдумів. На відміну 
від багатьох європейських дер-
жав, де такі заходи подеколи 
відбуваються тільки для вирі-
шення якихось украй важли-
вих та суперечливих (зазвичай 
міжнародних) питань, у Швей-
царській Конфедерації плебіс-
цити є автономним і постійно 
діючим механізмом як ухва-
лення нових рішень усередині 
країни, так і затвердження чи 
відхилення вже прийнятих. 
Пряма демократія в цій альпій-
ській країні, що має понад сто-
літню традицію, є невід’ємною 
складовою політичної системи, 
ефективним засобом контролю 
за владою, врешті-решт, еле-
ментом громадянської ідентич-
ності та предметом гордості.

Широка участь тамтешніх 
громадян у прийнятті політич-
них рішень забезпечується на 
всіх рівнях: федеральному, кан-
тональному та муніципаль-
ному. У Швейцарії розрізняють 
три види референдумів: ман-
датний (обов’язковий), факуль-
тативний (необов’язковий) та за 
народною ініціативою.

Зазвичай навколо того чи 
того питання виникають різно-
форматні політичні коаліції. На 
думку наукового співробітника 
Інституту федералізму у Фрай-
бурзі Ніколаса Шмітта, саме це 
унеможливлює поділ за класич-
ними етнічними, релігійними 
та політичними групами, які іс-
нують у країні. Прихильники й 
противники певної ініціативи 
розмежовуються радше за демо-
графічними ознаками: генде-
ром, віком, соціальною належ-
ністю тощо.

ВІД ПОДАТКУ НА СОБАК 
ДО ВСТУПУ В ООН
Питання, за які голосують 
швейцарці на референдумах, 
стосуються майже всього: швид-
кості машин на дорогах, заку-
півлі нових літаків для армії, 
статусу імпортованого вина, 
охорони Альп, обсягу податків, 
зменшення кількості атомних 
електростанцій, використання 
золотовалютних резервів Наці-
онального банку, скасування 
банківської таємниці, частки 

іноземців серед населення, при-
єднання до ООН, вступу в ЄС 
тощо. На кантональному та ло-
кальному рівнях проблеми ма-
ють куди більш приземлений 
характер: будівництво нової 
школи, дороги чи лікарні, за-
провадження податків на собак, 
фінансування нового музею, 
розподіл бюджетних коштів то -
що. «Без голосу народу у Швей-
царії нічого не вирішиш, – 
стверджує Еві Аллеманн, най-
молодший швейцарський полі-
тик, яка у свої 25 років стала де-
путатом нижньої палати парла-
менту. – Це одна із причин, 
чому вона була серед останніх 
країн Європи, які надали ви-
борче право жінкам (у 1971-му), 
й не вступала в ООН до 2002-го. 
У решті випадків такі рішення 
приймав парламент чи уряд. У 
Швейцарії потрібно здобути 
більшість голосів громадян, а 
тому необхідно досягнути ши-
рокої згоди серед населення з 
того чи того питання».

Експерти відзначають по-
частішання референдумів у 
країні впродовж останніх кіль-
кох десятиліть, що пов’язане як 
зі збільшенням ухвалених пар-
ламентом законів, так і з поля-
ризацією політичної сцени, не-
бажанням партій іти на комп-
роміс. Найбільш резонансні 
плебісцити останніх років сто-
сувались як міжнародних пи-
тань, так і гострих внутрішньо-
політичних проблем.

Референдумом минулого сто-
ліття, на думку наукового співро-
бітника Інституту політичних 
наук Бернського університету То-
міслава Мілича, стало голосу-
вання за вступ Швейцарії до Єв-
ропейського економічного про-
стору в 1992 році, коли було за-
фіксовано рекордну явку виборців 
– 78%. Тоді німецька та італійська 
частини держави об’єдналися 
проти французької, проголосу-
вавши проти євроінтеграції. Від-
тоді кантони пішли «двосторон-
нім шляхом», уклавши на своєму 
рівні більш ніж десяток договорів 
із ЄС у двох пакетах, попередньо 
ухвалених на національному ре-
ферендумі 2000-го.

У 2009–2010 роках Швей-
царія опинилась у центрі між-
народного скандалу внаслідок 
голосування на федеральному 
рівні за заборону будівництва 
мінаретів на мечетях. Наслідки 
народного волевиявлення, що 

піддали сумніву здобутки релі-
гійного миру та політики муль-
тикультурності у Швейцарії, 
викликали гостру реакцію з 
боку ісламських і деяких євро-
пейських країн, релігійних ор-
ганізацій та ООН, а лідер Лівій-
ської Джамахірії Муаммар Кад-
дафі навіть закликав до джи-
хаду проти Конфедерації. Од-
нак сьогодні, на думку Маріно 
Лебера, уповноваженого Мініс-
терства юстиції зі звернень до 
федерального уряду, резуль-
тати «антимінаретного» рефе-
рендуму можуть бути скасовані 
через рішення федерального 
суду в разі визнання їх такими, 
що порушують релігійні сво-
боди та права людини. Досі 
справа з цього питання так і не 
пройшла кантональних судів.

Торік у березні каменем 
спотикання для швейцарських 
політикуму й суспільства стало 
волевиявлення щодо запрова-
дження ліміту (до 20% терито-
рії комуни) на спорудження но-
вих будиночків для відпочинку 
в горах. Його ініціатором ви-
ступила екологічна фундація 
Франца Вебера, що за словами 
керівника її публічних кампаній 
Фабіана Дреера, керувалася як 
природоохоронними мотивами, 
так і соціально-економічними, 
адже потужний розвиток відпо-
відного ринку призвів до стрім-
кого злету цін на нерухомість, 
що мало негативні наслідки для 
місцевого населення. Попри 
потужний спротив із боку як 
влади, так і бізнесу й туристич-
ного лобі, ініціативу було ухва-
лено незначною більшістю го-
лосів та кантонів. Однак щоб 
прийняти відповідний закон у 
парламенті й запровадити цю 
норму в життя, на думку Дре-
ера, знадобиться ще кілька ро-
ків.

Не ВАРТО ПОСПІШАТи
Звичайно, було б перебільшен-
ням вважати, ніби населення 
може ухвалювати рішення з 
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будь-якого питання. Хоча швей-
царці є однією з найосвіченіших 
націй у Європі й добре поінфор-
мовані за посередництва медіа 
та уряду про проблеми, які бу-
ває винесено на референдум, 
оцінити реально наслідки голо-
сування часом доволі складно 
(як-от у випадку з мінаретами). 
Однак ця система забезпечує 
постійний діалог між владою та 
суспільством, а рішення, при-
йняті на плебісцитах, визнано 
обов’язковими для виконання з 
боку влади (єдиним випадком, 

коли народний вибір не взяли 
до уваги, стало голосування 
проти літнього часу в 1978 році: 
парламент вирішив тоді, що 
Швейцарія просто не може 
жити за іншим часом, ніж ре-
шта Європи).

Побічним наслідком цієї 
системи прямої демократії є 
відносно невисокий порівняно 
з іншими країнами статус дер-
жавних діячів. Їх нерідко поба-
чиш на вулицях, у магазинах, 
ресторанах чи громадському 
транспорті. Політику тут не 

вважають фахом, і всі народні 
обранці повинні, окрім публіч-
ної діяльності, 50% свого робо-
чого часу присвячувати зви-
чайним професіям. 

Хоча, звісно, є й інший бік 
медалі. До недоліків прямої де-
мократії експерти часто зарахо-
вують так званий ефект упо-
вільнення: швидкі й радикальні 
реформи в цій моделі приречені 
на тривалу, кілька етапну проце-
дуру ухвалення та затверджен-
 ня народним голосуванням, що 
часто призводить до зволі-
кання зі змінами й вихоло-
щення ефекту від їх прове-
дення. Однак швейцарці зви-
кли рухатись уперед повіль-
ними кроками без різких пово-
ротів, і часом ця черепаша сис-
тема дає змогу не тільки випе-
реджати куди стрімкіших сусі-
дів, у яких зміна влади зазви-
чай супроводжується різким 
поворотом ліворуч чи право-
руч, а й зберігати політичну си-
туацію доволі стабільною.

Та, попри деякі очевидні 
вади, механізми прямої демо-
кратії виступають чи не най-
кращим інструментом контр-
олю за керманичами. Тільки, 
звісно, не в тому випадку, коли 
останні намагаються викорис-
тати плебісцит для протягу-
вання наперед визначених рі-
шень під виглядом народної іні-
ціативи (наприклад, для роз-
пуску парламенту чи внесення 
змін до Основного Закону, що 
продовжать повноваження гла-
 ви держави). На думку Ніколаса 
Шмітта, одним із засобів для 
уникнення маніпулювання під 
час референдумів може бути їх 
часте проведення в період між 
виборами до представницьких 
органів влади. Також потрібен 
кон троль на всіх етапах, зо-
крема під час підрахунку голо-
сів. Утім, очевидно одне: те, що 
так справ  но, як годинник, вже 
понад 100 років функціонує у 
Швейцарсь  кій Конфедерації, 
може не спрацювати в інших 
країнах, особ ливо з не сформо-
ваною остаточно демократією 
та недорозвиненими інститу-
тами громадянського суспіль-
ства, як в Україні. В останньому 
випадку у влади постійно вини-
катиме спокуса використати 
«голос народу» для легітиміза-
ції нелегітимних рішень (див. 
колонку Анреаса Ґросса, 
Тиждень, № 11/2013). 

Тиждень ви-
словлює подяку 
Посольству 
Швейцарської 
Конфедерації в 
Україні та «Пре-
зенс Швейца-
рія» за можли-
вість ознайом-
лення з політич-
ною системою 
їхньої держави

РІЗНОВиДи РеФеРеНДУмІВ У ШВейЦАРІї
мандатний (обов’язковий) плебісцит стосується прийняття змін до Консти-
туції федерації чи її територіально-адміністративної одиниці, пропонова-
них парламентом або урядом, а також входження країни до міжнародних 
організацій. Для його успіху потрібна підтримка більшості як серед електо-
рату, так і серед кантонів. Наприклад, у 1999 році 59% громадян і 13 канто-
нів (із 23) проголосували на референдумі за внесення 155 часткових попра-
вок до федерального Основного Закону зразка 1874-го, в результаті чого 
останній було модернізовано й пристосовано до умов нового часу. Загалом 
від 1848 (часу утворення Швейцарської Конфедерації) до 2013 року було 
проведено 215 референдумів цього типу, вдалими серед яких виявилися 
160 (74,4%).

Предметом факультативного референдуму виступають ухвалені феде-
ральним чи кантональним парламентом законопроекти. Громадяни мають 
право вето на відповідні законодавчі зміни, для чого слід зібрати 50 тис. 
підписів (1% електорату) впродовж трьох мі-
сяців від дати прийняття документа. Такі во-
левиявлення мають силу прямої дії і не по-
требують затвердження парламентом. 
Майже у третині випадків громадянам вда-
ється скасувати або ж на деякий час заблоку-
вати ухвалений парламентом закон (зо-
крема, від 1971 року зафіксовано 31 таку 
успішну спробу). Цей тип плебісциту є своє-
рідним дамокловим мечем, що нависає над 
швейцарською представницькою демокра-
тією, адже змушує депутатів та уряд іще на 
етапі розробки законопроекту враховувати 
як думки всіх партій у парламенті, так і сус-
пільства загалом, аби уникнути невдачі на референдумі. Саме загроза про-
ведення останнього (нім. Referendumsdrohung) змушує політиків постійно 
шукати компроміс у законодавчому процесі (консенсусна демократія) і сте-
жити за чутливістю громадян до тих чи тих питань. Одначе, як свідчить ста-
тистика, близько 93% усіх законодавчих змін, ухвалених парламентом, не 
спричиняють факультативних референдумів.

Третім інструментом прямої демократії у Швейцарії виступає народна ініціа-
тива, яка може стосуватися всього сущого під сонцем, однак не має права під-
давати сумніву ті зобов’язання, які Берн узяв на себе за міжнародними уго-
дами. Для ініціювання референдуму знизу необхідно зібрати 100 тис. підпи-
сів (2,5% електорату) впродовж 18 місяців, а його успіх має бути забезпечений 
подвійною більшістю серед виборців та кантонів. В основній своїй масі попу-
лярні ініціативи не доходять до етапу голосування й навіть у разі винесення 
питання на референдум успіх має в середньому тільки одна з десяти пропози-
цій. Федеральний парламент зобов’язаний обговорити народну ініціативу, 
рекомендувати чи відхилити її, запропонувавши взамін власні контрпропози-
ції, однак воля народу в цьому випадку є визначальною. Навіть тоді, коли іні-
ціатива зазнає невдачі, влада бере її до уваги. Наприклад, провальне голосу-
вання за скасування армії в 1989 році змусило федеральний уряд у середині 
1990-х провести реформу швейцарських збройних сил.
Звичайно, аж ніяк не кожен у Швейцарії може зібрати потрібну кількість підпи-
сів і провести успішну кампанію. Здебільшого це під силу структурованим по-
літичним партіям, неурядовим організаціям, асоціаціям чи профспілкам (чи 
не кожен громадянин держави є членом якоїсь громадської організації) з їх-
німи арміями волонтерів та фінансовими ресурсами.
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«Український тиждень» спільно 
з Посольством Швейцар� в Україні 
запрошує на зустріч із відомим 
міжнародним експертом 
Ніколасом Шміттом

НІКОЛАС ШМІТТ  народився в Цюриху 

1959 року. 1985-го став одним зі спів-

засновників Інституту федералізму 

у Фрайбурзі, є його науковим співро-

бітником. Міжнародний експерт 

із питань федералізму. 

Автор книжок «Швейцарські кан-

тони і Європа» (1995), «Федералізм: 

швейцарський досвід» (1996), 

«Зовнішні відносини швейцарських 

кантонів» (1996), «Європа держав 

чи Європа регіонів» (1999).

Генеральний інформаційний партнер ВХІД ВІЛЬНИЙ

Тема заходу: «Федералізм 
та децентралізація: міфи 
і реальність»

Усіх охочих просимо реєструватися за електронною адресою: kie.events@eda.admin.ch.

26 | 04 | 2013
(п’ятниця)

18:00
Захід відбудеться 
у Книгарні «Є» 

( Київ, вул. Лисенка, 3)



Спілкувався 
Богдан 
Цюпин, 
Велика 

Британія 

Олівер Баллоґ: «Росія ще може 
себе врятувати, але приречена 
втратити російськість»
Погляд британського русофіла на духовні причини демографічної 
катастрофи російського народу

Ця країна досі не відійшла 
від «тоталітарного експе-
рименту над народом», 
вона «хвора», її титуль-

ний етнос «вироджується», – 
стверджує автор нової книжки 
«Остання людина в Росії та бо-
ротьба за порятунок вимираю-
чої нації» («The Last Man in 
Russia and the struggle to save a 
dying nation»), що побачила світ 
у квітні. Олівер Баллоґ аж ніяк 
не є зловтішним русофобом, 
який смакував би муками на-
роду, що гине, – радше навпаки. 
Він – один із тих західних 
інтелектуалів-русофілів (такі іс-
нували в різних поколіннях), 
хто, вивчившись в Оксфорді, по-
давсь на цілі роки до Росії, щоб 
її пізнати. Проживши кілька ро-
ків у Москві, Петербурзі, а та-
кож у Середній Азії, попрацю-
вавши журналістом на Кавказі, 
молодий британець побачив 
більше, ніж напевне сприйняв 
би, не зазнавши психічної 
трав  ми, звичайний європеєць. 
«У 1960-х роках, коли Радян-
ський Союз проголосив, що бу-
дує рай на землі, російський 
народ почав спиватися насмер-
 ть, – сказано в анотації. – Пев-
ний час прибутки держави від 
горілки перевищували надхо-
дження від нафти». Таких, як 
Олівер Баллоґ, вражає і дивує 
те, що «спивання насмерть» 
фактично триває і досі.

Смертність здебільшого чо-
ловічого населення працездат-
ного віку Росії виливається в те, 
що 2010-го померлі переважали 
там своєю кількістю новонаро-
джених на 240 тис. А загалом за 
1991–2010 роки людність Росій-
ської Федерації зменшилася від 
148,5 млн до 141,9 млн. Водно-
час її склад радикально зміню-
ється, бо приріст, хоч він і не 
досягає позитивних показни-
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На  

32 млн 
може зменшитися 

населення РФ 
упродовж 

найближчих  
40 років.

Оцінки російських 
демографів  

та ООН

РОСІйСьКА ВЛАДА ЗАВжДи 
СТАВиЛАСЯ ТАК САмО 
жОРСТОКО й ДО ВЛАСНОГО 
НАРОДУ, КОЛи Не ГІРШе,  
НІж ДО ВСІХ РеШТи

ків, відбувається головно за ра-
хунок імміграції з неросійських 
республік, а також вищої, ніж в 
етнічних росіян, фертильності 
серед національних меншин. 
Чи не подумають, наприклад, 
китайці, що величезні про-
стори Сибіру й Далекого Сходу 
РФ із безлюдними селами та 
напівпорожніми містами на-
справді росіянам не потрібні 
(див. Тиждень, № 17/2013)»? 
Якою буде Росія, в котрій де-
далі більшу частку населення 
становитимуть, наприклад, му-

сульмани? І нарешті, чи змо-
жуть росіяни відмовитися від 
закомплексованої тотожності 
з радянським народом із по-
тягом до «збирання земель» 
та домінування над іншими й 
почати вирішувати власні на-
гальні проблеми? Олівер Бал-
лоґ у своїй книжці намага-
ється відповісти на ці запи-
тання, а в інтерв’ю Тижню 
пояснює, як і чому доходить 
своїх висновків.

У. Т.: Ваша книжка називається 
«Остання людина в Росії…», і 
під час однієї з дискусій у Лон-
доні ви сказали, що ця країна 
«приречена». що мали на 
увазі?

– Я раніше написав книжку 
про Чечню й Північний Кавказ, 
де відбувалися найкривавіші 
епізоди історії російського ко-
лоніалізму. Росія та її влада по-
стають там, м’яко кажучи, в 
дуже невигідному світлі. Це 
фактично набір геноцидів, на 
тлі яких позитивного враження 
не справив би жоден уряд. 
Кілька моїх друзів-росіян, про-
читавши книжку, сказали, що 
їм сподобалось, але що це трохи 
несправедливо – зосереджува-
тися лише на таких сторінках 
історії, ігноруючи факт, що на 
відміну від, наприклад, на-
цистської Німеччини чи імпе-
ріалістичної Японії, російська 
влада завжди ставилася так 
само жорстоко й до власного 
народу, коли не гірше, ніж до 
всіх решти. Є певна особливість 
у тому, як поводилися дикта-
тури в Росії порівняно з режи-
мами інших держав. Отже, вони 
заявили, що це несправедливо 
– зосереджуватися тільки на 
тому, що їхня країна вчинила 
стосовно неросіян. Тому я хотів 
написати книжку саме про її ти-
тульний етнос, про його труд-
нощі, а найочевиднішою темою 
зараз є демографічна проблема 
Росії.

Це катастрофа. Йдеться про 
дуже високу смертність за дуже 
низької народжуваності, що 
можна назвати «російським 
хрестом». Є чимало країн зі 
значним коефіцієнтом смертей, 
але майже завжди в тих випад-
ках спостерігається й неабияка 
фертильність. А в країнах, де 
вона низька, зазвичай досить 
велика тривалість життя. Япо-
нія, наприклад, має низький 

рівень народжуваності, але там 
люди живуть дуже довго. У 
Конго тривалість життя мала, 
але там з’являється на світ ба-
гато малюків.

У. Т.: У підзаголовку вашої 
книжки йдеться про «боротьбу 
за порятунок вимираючої на-
ції». То Росія, вважаєте, вими-
рає?

– Так, її нація. В розумінні 
російський народ, етнічні росі-
яни.

Їх у світі буде значно менше, 
ніж ми звикли. Це і в абсолют-
ному, й у відносному розумінні. 
Рівень народжуваності був 
дуже низьким так довго, що за-
раз практично неможливо, щоб 
народилося достатньо дітей, 
аби кількість росіян поверну-
лася до тих показників, до яких 
ми звикли. А це матиме вже 
відчутні наслідки для армії в 
РФ, для російської культури, бо 
якщо єдиним способом утри-
мання певного рівня приросту 
населення буде величезна іммі-
грація, то ми станемо свідками 
радикальних змін у російській 
культурі.

Моя книжка про те, як уряд 
у Радянському Союзі намагався 
змінити російський народ. Це, 

звичайно, стосувалося не лише 
росіян, а й, наприклад, україн-
ців чи киргизів. Але я зосеред-
жуюся на титульному етносі, 
якому намагалися змінити сут-
ність. Зламати селянську циві-
лізацію, ґрунтовану на глибо-
ких традиціях, що існували со-
тні років. Упродовж поколінь 
цих людей прагнули перетво-
рити на новітній «пролетаріат». 
Цей процес, від якого потер-
пала й Україна, й інші народи, 
був особливо жорстоким у са-
мій Росії, бо вона не могла зви-
нувачувати в цьому іноземців. 
Грузини зараз скажуть: «То ро-
сіяни нам таке вчинили», – і це 
означає, що Грузія має когось 
назовні, кого можна звинувачу-
вати. Те саме можуть сказати й 
українці. А самі росіяни такої 

Біографічна нота
Олівер Баллоґ (Велика Британія) 

вивчав новітню історію в Ок-
сфордському університеті. По 

його закінченні 1999 року поїхав 
працювати до Росії. Жив у Петер-
бурзі, Москві, а також у Бішкеку. 
Упродовж семи років багато по-

дорожував як кореспондент аген-
ції Reuters. Його перша книжка 

«Хай величною буде наша 
слава!» («Let Our Fame Be Great») 
про історію визвольної боротьби 

й сучасне життя кавказьких наро-
дів здобула схвальні відгуки та 

відзнаки у США й Великій Брита-
нії. 2011 року Олівер Баллоґ отри-
мав нагороду для нових письмен-
ників від міжнародної доброчин-

ної організації Oxfam.
Нині працює редактором з питань 

Кавказу в неурядовій організації 
Institute for War & Peace 

Reporting.

2010-го померлі 
переважали в Росії 

своєю кількістю 
новонароджених 

на 

240 тис. 

За 1991–2010 роки 
людність Російської 

Федерації 
зменшилася від 

148,5 млн до 
141,9 млн
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змоги не мають. Уряд був росій-
ський, і цей факт означає, що 
вони потерпають від постій-
ного конфлікту й подвійної 
оцінки того, що з ними сталося.

Це пояснює, чому Сталіна в 
Росії і зараз вважають видат-
ною постаттю попри те, що 
він накоїв (див. Тиждень, № 
12/2013). Як на мене, то це уні-
кальна дилема, якої не має жо-
ден інший європейський народ, 
котрий був одночасно і жерт-
вою, і злочинцем.

У. Т.: Тобто багато росіян досі не 
можуть відірватися від комуніс-
тичного минулого, бо це час-
тина їхньої сутності?

– Так. І я собі деколи уяв-
ляю, що коли пробігти з остан-
ніх сил 100 км, а потім хтось 
вам скаже, що ви мчали не в 
той бік, то у вас будуть принай-
мні спроби знайти виправ-
дання, чому ви туди подалися. 
Бо, хоч користі від тих зусиль 
жодної, залишається факт, що 
дистанцію подолано. Росіяни, на-
приклад, багато заявляють про 
перемогу в Другій світовій, але 
насправді вони не перемог ли. 
Так, вони завдали поразки нім-
цям, але не стали перемож-
цями. Погляньмо на те, що ста-
лося з радянською армією після 
війни: сотні тисяч людей були 
заслані в ГУЛАГ лише тому, що 
побували в полоні у німців, хоч 
це не їхня провина (див. стор. 
52). Так зі своїми перемож-
ними арміями країни не пово-
дяться. Є в росіян певна віра в 
те, що «ми чогось досягли». 
Маю колегу в Москві, котрий 
після того, як Роман Абрамовіч 
придбав відомий футбольний 
клуб в Англії, сказав: «Ми во-
лодіємо «Челсі». А я йому на те: 
«Ні. Не ви його власники, а лю-
дина, яка майже за безцінь ску-
пила держпідприємства й ско-
ристалася тими величезними 
багатствами, щоб завести собі 
ФК за кордоном». Росіяни тим 
клубом не володіють. Він влас-
ник «Челсі» завдяки коштам, 
що належали російському на-
родові. Тут є певне дивне ото-
тожнення росіян із тими, хто їх 
експлуатує. Із психологічного 
боку це дуже цікаво.

У. Т.: чому Росія, як ви кажете, 
унікальна? Яка причина, що, 
наприклад, британці масово не 
спиваються й не побиваються за 

втраченою великою імперією? 
що їхня еліта не посміла прово-
дити над власним народом такі 
соціальні експерименти, які чи-
нила над своїм російська?..

– Це запитання, яке заглиб-
лює нас в історію. Я вважаю, 
ідеться про географічну природу 
Росії. Британія, оскільки ми ост-
рів і завжди були країною море-
плавною, у результаті стала тор-
говельною державою; це озна-
чало, що в нас існували певні 
способи збагачення. А Росія роз-
ширювалася на суходолі. На 
сході в неї не було потужних дер-
жав, і вона стала імперією в ін-
ший спосіб. Але кожна імперія: 
Британія, Франція чи будь-яка 
інша зазнає травм. Нація, яка 
розбудовує імперію, створює собі 
проблеми вдома. Оскільки Бри-
танська імперія розпалася дав-
ніше, сама країна дала собі з цим 
раду легше. Але минули десятки 
років, перш ніж її громадяни 
усвідомили втрату статусу в світі 
й з нею змирилися. У Росії імпе-
рія розвалилася відносно не-
давно, і сталося це досить дивно, 
майже випадково, 1991 року. 
Саме тому багато росіян досі 
цього не сприйняли. Не погоди-

лися з тим, що вони вже не є сві-
товою потугою, як колись, і що 
зараз їхня країна – на рівні Бри-
танії чи Німеччини, а не США чи 
Китаю. До такого треба довго 
звикати. Утім, хоч я і не маю на-
міру глузувати, насправді Росія 
більше нічого не досягла. Ми, 
британці, можемо пишатись ін-
шими речами – чи то своєю де-
мократією, чи то багатством, – а 
вона не така вже й заможна, та й 
народовладдям не похвалиться. 
Імперія була частиною її націо-
нальної тотожності. Втрата імпе-
рії болісна. Чому росіяни спива-
ються? Щодо цього є купа запи-
тань... У багатьох північних краї-
нах рівень споживання алко-
голю вищий: у фінів чи шведів я 
точно не знаю причини. Але це 
особливо помітно в Росії, і поєд-
нання традицій політичного 
гніту й алкоголю як національ-
ної культури стало катастрофіч-
ним.

У. Т.: Дивлячись на це з україн-
ського боку, можна зауважити, 
що у вашій книжці є кілька зга-
док про українців, переважно 
в’язнів ГУЛАГу. Але зараз поши-
рене твердження, що лібераль-
ність російських інтелектуалів 
закінчується там, де почина-
ється українське питання. А Збіґ-
нєв Бжезінський стверджував, 
що, втративши контроль над 
Україною, Росія, нарешті, пере-
стане бути імперією і зможе пе-
ретворитися на нормальну кра-
їну, зосереджену на добробуті 
власного народу. чи погоди-
лися б ви з важливістю україн-
ського питання для її майбут-
нього?

– Я не знаю. В Україні я про-
вів небагато часу. Окрім періоду 
Помаранчевої революції, бував 
там іще кілька разів потім. Але  
згоден, що росіяни мучаться з 
Україною приблизно як багато 
хто в Англії з Ірландією. Я сам 
родом з Уельсу, тому здатен ди-
витися на це ніби збоку. Чи-
мало англійців, якщо їм зга-
дати про злочини Британської 
імперії в Ірландії, намагалися б 
шукати виправдань у такий 
спосіб, у який вони ніколи не 
відбілювали б злочинів у Кенії 
чи Індії. Факт полягає в тому, 
що ірландців сприймають не як 
іноземців, а як британців. Так 
само багато росіян неспро-
можні визнати, що українці – 
інший народ. На їхню думку, 

«Поєднання 
традицій 

політичного гніту  
й алкоголю як 
національної 

культури стало  
в Росії  

катастрофічним»

«Коли генерація 
Путіна відійде і 
настане черга 

нової, ця остання 
матиме справу з 

жахливою 
спадщиною, і 
завдання в неї 

будуть неймовірно 
складні»
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факт російськості сусідів такий 
очевидний, що тих або підку-
пили, щоб вони себе росіянами 
не визнавали, або вони просто 
дурні й не усвідомлюють реа-
лій. Чимало політиків у РФ вва-
жають, що ті, хто з ними не по-
годжує, або зрадники, або не-
сповна розуму. Це в тамтешній 
політичній культурі має гли-
боке коріння. Думаю, стосу-
ється й України: таких росіян 
дратує, що українці, мовляв, не 
усвідомлюють, що саме Росія – 
їхній найкращий друг, старший 
брат, і Київ просто повинен ро-
бити все, що кажуть у Москві. 
Такі росіяни дуже нервують, бо 
вважають просто очевидним, 
що саме так і повинно бути. 
Факт, що Україна може бажати 
приязних відносин, напри-
клад, із Польщею, видається їм 
просто божевіллям.

У. Т.: Ви жили в Росії багато ро-
ків. Таких поглядів меншає чи, 
навпаки, більшає? Бо навіть від 
тих, кого там називають пред-
ставниками прогресивної опо-
зиції, наприклад її лідера Алєк-
сєя Навального, часто чути до-
волі шовіністичні й імперіаліс-
тичні твердження, особливо 
коли мова про Україну.

– Я не помітив змін на 
краще чи на гірше, але думаю, 
що це залежить від політичної 
ситуації в Києві. Коли при 
владі був Ющенко, багато було 
сказано про Голодомор 1932–
1933 років, а це росіян неймо-
вірно обурює. Їм важко навіть 
визнати сам факт того, що таке 
було (див. «Правильний» 
голодомор»), а того факту, що 
це був геноцид проти україн-
ців, вони не визнають узагалі. 
Тому, коли на цю тему говорять 
українські суспільні діячі, росі-
яни всіх політичних мастей 
надзвичайно дратуються. Те, 
що нинішній уряд у Києві про 
сталінські репресії говорить 
мало, означає, що росіяни по-
рівняно менше переймаються 
цим питанням, але проблема 
для них не зникла.

Вони досі не усвідомили, що 
було зроблено від їхнього імені. 
Так само, як чимало з нас, бри-
танців, не визнають того, що 
скоїли від нашого. Хоча, мож-
ливо, ті діяння були не такі 
жахливі. Схожа ситуація з Чеч-
нею. Якщо в розмові навіть із 
наймилішим росіянином заче-

пити те, що вчинили з чечен-
цями (згадати, скажімо, про де-
портації 1944 року), натрапляєш 
на стіну: він відмовляється ви-
знавати, що це був злочин і зло. 
Так само і з Голодомором в 
Україні. У відповідь у Москві ка-
жуть, мовляв, навіть якщо це й 
сталося, то зачепило не лише 
українців, і взагалі українці пови-
нні замовкнути, бо то було давно. 
Приблизно так само турки гово-
рять про вірменів.

У. Т.: Хіба не це корінь росій-
ської трагедії – невизнання того, 
що було зроблено під гаслами 
москви та Радянського Союзу?

– Це, може, й так, якщо ди-
витися з українського боку. Але 
всередині Росії і для самих ро-
сіян те, що відбувалося назовні, 

є відносно неважливим. Для 
них істотніше те, що діялося 
власне в їхній країні. Отже, моя 
книжка про російський народ і 
про те, що було вчинено з ним 
на його теренах. Хоча й те, що 
було за межами Росії, звичайно, 
жахливе. Якби моя розвідка 
була ширшою (про Радянський 
Союз, наприклад), тоді треба 
було б говорити і про депортації 
чеченців, інгушів та інших на-
родів, і про Голодомор, і про те, 
що сталося з кочівниками в Ка-
захстані, але, оскільки йдеться 
саме про росіян, я намагався зо-
середитися на них та їхній істо-
рії. Саме тому писав і про алкого-
лізм, і про ГУЛАГ, і про утиски 
церкви. Але у книжці я згодом 
зупиняюсь і на антисемітизмі, бо 
євреї фактично були інозем-
цями, які жили в Росії. Тому 
вони стали символом усіх мен-
шин у Радянському Союзі. Спо-
діваюся, що пояснюю це. Анти-
семітизм став серйозною ідеоло-
гією в Росії у 1980–1990-х роках, 
і це одна з великих тем книжки.

У. Т.: чи здатна Росія врятува-
тись як нація? може вона бути 
щаслива сама із собою?

– Мене дуже обнадіюють те-
перішні процеси в РФ не тому, 
що я хочу бачити її ліберальною 
демократією абощо, хоч я і при-
хильник останньої. Але той 
факт, що молоді росіяни встають 
і вимагають, щоб із ними пово-
дилися гідно і з пошаною, я ви-
знаю дуже важливим, і цей рух 
вражає. Як на мене, що події в 
Росії 2011–2012-го мають багато 
спільного з Помаранчевою рево-
люцією в Україні. Коли хлопці та 
дівчата вимагали, щоб до них ста-
вилися як до громадян, а не як до 
підданих. Вважаю, це означає 
надію, що нове покоління в Росії 
не терпітиме такого знущання, 
якого зазнавали попередні. Од-
нак відбувається те запізно. Тож 
хай там що буде з РФ як із краї-
ною, навіть коли вона зробиться 
вільнішою, російська нація стане 
значно меншою, ніж зараз. І це 
додасть чимало проблем. Хочу 
сподіватися, що прийде нове по-
коління й візьме справу в свої 
руки. Але, на жаль, Росія не має в 
запасі 20 років. Коли генерація 
Путіна відійде і настане черга 
нової, ця остання матиме справу 
з жахливою спадщиною, і за-
вдання в неї будуть неймовірно 
складні. 

«ПРАВиЛьНий» ГОЛОДОмОР
Російським історикам видали чергові рекомендації, як 
правильно розповідати про Голодомор 1932–1933 років. 
Зокрема, федеральне архівне агентство РФ рекомендує 
історикам цитувати архівні документи таким чином, 
щоб вони спростовували винятковий характер Голодо-
мору в Україні.
Зокрема, під час круглого столу «Про протидію спробам 
фальсифікації історії народів на шкоду інтересам Росії», 
котрий нещодавно відбувся в Раді Федерації (верхній 
палаті Федеральних зборів Росії), заступник керівника 
Росархіву Владімір Тарасов повідомив, що «Федархив 
выступил инициатором ряда информационных меро-
приятий относительно проблем голода в СССР. Понятно, 
что это была реакция на те события, что происходили в 
Украине [...], чтобы нейтрализовать, что там делалось 
(вочевидь, він мав на увазі український історичний дис-
курс довкола Голодомору 1932–1933 років. – Ред.)».
А в пояснювальній записці, підготовленій науковим ке-
рівником тритомного збірника архівних документів, ви-
даного Росархівом, доктор історичних наук Віктор Кан-
драшин зазначає: «Учитывая украинский «фактор», 
следует подобрать документы с таким расчетом, чтобы 
они доказывали универсальный характер хлебозагото-
вок 1932 года, осуществляемых одними и теми же мето-
дами в кризисных регионах (Украина, Северный Кавказ, 
Нижняя Волга)».
Анонсований тритомник спершу планували назвати «Го-
лод в СССР 1932–1933 гг.», але, схоже, саме в порядку 
«нейтралізації українського фактора» російські чинов-
ники, очевидно, вирішили змістити часові межі лиха, 
щоб уникнути асоціацій із цифрами 1932–1933, які в 
Україні стали фактично синонімами слова «Голодо-
мор». Тепер збірник анонсовано як «Голод в СССР 1929–
1934 гг.».
Упорядники збірника пропонують пояснювати масові 
убивства голодом громадян УРСР тим, що Іосіф Сталін 
таким чином боровся із зовнішніми ворогами: «В этом 
разделе могут быть представлены документы об обо-
стрении международной ситуации в 1932 году на Даль-
нем Востоке и в Европе, что требовало от сталинского 
руководства «твердой линии» во внутренней поли-
тике».
Кандрашин також рекомендує добирати документи про 
голодні смерті «без описания натуралистических по-
дробностей людоедства. При этом подбирать 
документы следует таким образом, чтобы было видно 
трагедию всего советского крестьянства, без акцентов 
на Украину».
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Політична десакралізація
Т

яжкі настали часи для фран-
цузького президента Фран-
суа Олланда. Непопулярний 
у народі, не прийнятний для 

правої опозиції, в конфлікті з до-
брою третиною власної партії... 
А тут іще й скандал із міністром 
з питань бюджету Жеромом 
Каузаком (див. Тиждень, № 
15/2013). Завдяки журналістсь -
кому розслідуванню стало відомо, 
що цей політик, який закликав 
цілу країну тугіше затягати ре-
мінці, сам десятиліттями прихо-
вував сумнівні заробітки на се-
кретному банківському рахунку в 
Швейцарії. І виправдовував під-
вищення податків, запроваджене 
соціалістичним урядом, тоді як 
сам їх потайки недоплачував.

В Україні історія такого штибу 
навряд чи наробила б сьогодні 
стільки галасу. Кого здивуєш 
можновладцями, які відклали 
кількасот тисяч євро в надійному 
місці? Світ давно звик, що полі-
тики не надто пояснюють, де бе-
руть і ховають гроші. Певна по-
блажливість до способів, якими 
забезпечують себе та свою діяль-
ність депутати й урядовці, існує не 
лише на пострадянських просто-
рах, а й у західному світі. Чому ж 
тоді реакція на справу Каузака 
така загострена?

Пояснень кілька. «Таємні ра-
хунки міністра з питань бюджету 
зачіпають болісну для соціалістів 
і особисто для Олланда тему – 
стосунки лівих із грішми, – вва-
жає соціолог Ерік Ґарсіа. – По 
суті, Олланд виграв вибори того 
дня, коли на одному з мітингів 
проголосив: «Мій ворог – він не 
має обличчя. Цей ворог – фі-
нанси». Чимало французів упіз-
нали себе в цьому протистоянні з 
великим приватним капіталом. 
Багато хто підтримав заклики но-
вого президента до стриманості у 
споживанні, до нової економічної 
та політичної етики. І що ми 
бачимо? Мініс трів-мільйонерів, 
шахраїв та хитрунів, які мають не-
багато спільного з електоратом, 
що привів їх до влади».

Франсуа Олланд і до скандалу 
мав найнижчий рейтинг попу-
лярності порівняно з усіма попе-
редниками в перший рік прав-
ління. Останні результати соціо-
логічних опитувань, проведених 

Після гучного скандалу в соціалістичному 
уряді французькі міністри взялися 
публічно декларувати своє майно.  
Та чи вистачить цього для покращення 
зіпсованого іміджу Франсуа Олланда?
Автор: Алла Лазарева, Франція
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уже після того, як Каузак мусив 
піти у відставку, констатують ут -
рату чергових 5% народної під-
тримки та 68% відверто негатив-
ного ставлення. Отже, знадобився 
потужний інформаційний привід, 
який трохи приглушив би при-
страсті після скандалу.

15 квітня, коли міністри роз-
містили свої декларації про 
майно на офіційному сайті уряду, 
він зафіксував кількасоттисячні 
відвідування. Серед соціалістів, 
котрі програмно маніфестують 
захист інтересів найманого пра-
цівника, знайшлось аж дев’ять 
мільйонерів. Найбагатшою в 
уряді виявився міністр закордон-
них справ Лоран Фабіус з його 
€6 млн сукупної власності, а най-
скромнішими статками володіє 
речниця правлячого кабінету, 
35-річ  на Нажат Валло-Белькасем 
(€106 тис. заощаджень та мото-
цикл). Крім того, народ дізнався, 
що прем’єр-міністр Жан-Марк 
Ейро їздить стареньким автомобі-
лем вартістю €1 тис.

Не можна сказати, що ново-
введення сподобалось усім. «Ол -
ланд укотре вдався до відволікаю-
чих маневрів, – прокоментував 
один із лідерів правої опозиційної 
партії «Союз за народний рух» 
Жан-Франсуа Копе. – На якийсь 
час французи захопилися підгля-
данням за міністрами у замкові 
шпарини й цим тішаться. Але 
розвага мине. Утім, питання без-
робіття, високого державного 
бор  гу (майже 100% ВВП), моне-
тарної кризи в зоні євро та багато 
інших, – всі вони залишати-
муться без відповідей».

У центристській партії «Рух за 
демократію» несподівану прези-
дентську ініціативу також зу-
стріли стримано. «Усе це добре, – 
зазначив у одному з телевізійних 
інтерв’ю голова цієї політсили, 
колишній кандидат у президенти 
Франсуа Байру, – але несплата 
податків громадянами Франції – 
це кошти на рівні €60 млрд. По-
рівняно з такими грішми, ціна 
прикрас міністра у справах житла 
Сесіль Дюфло чи вартість меблів 
керівника МВС Манюеля Вальса 
– смішні дрібнички».

Байру наголосив, що замість 
«забави з міністрами» на часі за-
борона поєднання кількох манда-
тів одним політиком та перехід на 
пропорційну систему виборів, по-
дібну до німецької. «Уряд набли-
зився до тієї межі, яку небезпечно 
перетинати», – стверджує очіль-

ник Руху, а разом із ним і всі, хто 
не підтримує економічної полі-
тики Олланда.

Президент-соціаліст ніби й 
спробував обернутися соціал-
демократом, однак зупинився на 
півдорозі. В його уряді – вперше 
за всі ліві президентства – немає 
міністрів-комуністів. Він не пішов 
на союзництво із крайнім попу-
лістом, лідером Лівого фрон   ту 
Жаном-Люком Меланшоном, 
чим вселив надію на розумні 
компроміси центристам та час-
тині правих, але втратив симпатії 
не лише ультралівого електорату, 
а й радикальної частини своєї рід-
ної Соціалістичної партії.

Водночас Олландові не стало 
духу запровадити системні ре-
форми в економіці й доповнити 
нові фіскальні збори суттєвим 
урізанням бюджетних видатків. 
Франція витрачає стільки, як за-
вжди, й не поспішає скорочувати 
чиновницький апарат. Німеччи-
 на нервує. Брюссель супить бро-
 ви. Фахівці з монетарної політики 
прогнозують нові, гірші про-
блеми в зоні євро саме через неу-
згодженість податкової та витрат-
ної політики членів ЄС. «Останні 
30 років Париж живе за «кейнсі-
анською» економічною схемою, – 
пояснює економіст Франсіс Ма-
ньє. – Та нині настали нові часи. 
Держава біль  ше не контролює 
власного бюджету».

Залишаючись досить стрима-
ним у питаннях фінансової ре-
форми, Франсуа Олланд обіцяє 
підготувати «моральну револю-
цію в політиці». А саме поставити 
до дії закон, згідно з яким не 
тільки міністри, а й депутати всіх 
рівнів будуть зобов’язані декла-
рувати свої рахунки, будинки та 
велосипеди. «Десакралізація по-
літиків, зняття табу з питання 
грошей є доброю справою, – вва-
жає соціолог Ерік Ґарсіа. – У Єв-
ропейському Союзі лише Слове-
нія та Франція досі не запрова-
дили таких стандартів прозо-
рості. Ненормально, що депутат 
Національної асамблеї має щомі-
сяця додатково до заробітної 
плати €6 тис. представницьких 
витратних коштів, щодо яких не 
треба надавати жодних підтвер-
джувальних документів. Публіч-
 на звітність, безперечно, дещо 
оздоровила б атмосферу політич-
ного життя. Проте не будьмо на-
ївні: проблему втечі капіталів та 
несплати податків вона б не вирі-
шила».

Президентові Олланду не по-
щастило: окрім ненадійних со-
юзників та вимогливих опонен-
тів, йому дістався ще й складний 
історичний період, щоб керувати 
державою. Загальна економічна 
кри  за та рецесія, що триває від 
2008 року, сприяють перезмін-
кам урядів у цілій Європі, від ви-
борів до виборів (див. Тиж-
день, № 33/2012). Цей кон-
текст гарантує високу суспільну 
конфліктність і малі шанси ви-
бороти другу президентську ка-
денцію.

5 травня виповнюється рік від 
перебування Франсуа Оллан  да 
біля керма. Крім офіційних уро-
чистостей, на цей день заплано-
вано аж дві демонстрації про-
тесту: крайніх правих та крайніх 
лівих. Виборці радикалізуються. 
Несмілива поміркованість керів-
ника держави далі відвертає від 
нього прихильників. Відстань між 
звичайними французами та полі-
тичним класом, який повинен 
представляти їхні інтереси, зрос-
тає. Не тільки французька – вся 
європейська політика залиша-
ється територією змагання, а не 
відповідальності. 

Серед французьких 
соціалістів, котрі 

програмно 
маніфестують 

захист інтересів 
найманого 

працівника, після 
декларування 

доходів 
15 квітня 

знайшлося аж 

9 
мільйонерів

За даними 
французького уряду

0             1              2             3

Зранку мажу бутерброд – зразу думка 
про народ. І ікра не лізе в горло, 
і компот не ллється в рот…
Задеклароване майно* вибраних міністрів (Франція), 
€ млн, квітень 2013 року

Лоран Фабіус

Мішель Делоней

Мішель Сапен

Жан-Марк Ейро

Жорж По-Ланжевен

Франсуа Олланд

Вікторен Люрель

Марісоль Турен

Арно Монтебур**

П’єр Московічі

Бернар Казенев

Манюель Вальс

Сесіль Дюфло

ПОРІГ ПОДАТКУ 
НА РОЗКІШ

   6,0

5,2

* Без позик
** За винятком «голої власності»
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Як гомосексуалісти вийшли з тіні

П
ерший одностатевий шлюб 
у Франції буде офіційно 
зареєстровано в липні у 
Монпельє. Склалося так, 

що місцеві депутати цього пів-
денного міста особливо чут-
ливі до прав гомосексуальної 
спільноти. Речниця уряду На-
жат Валло-Белькасем обіцяє бути 
особисто присутньою на цере-
монії – настільки соціалістич-
ній владі Франції важливо 
ввести в дію новий закон про 
легалізацію у країні одностате-
вих шлюбів та надання таким 
парам права всиновлювати ді-
тей. 10 квітня Сенат ухвалив 
відповідні законодавчі норми, 
попри те що ця ініціатива пре-
зидента Франсуа Ол лан  да спро-
вокувала масові протести по 
всій країні. За першу, ключову 
статтю законопроекту про одно-
статеві шлюби про голосували 
179 сенаторів, про  ти – 157. У 
нижній палаті вона здобула 321 
голос «за» (при 225 «проти») й 
таким чином була ухвалена.

Франція приєдналася до де-
в’яти держав Західної Європи, 
які вже дозволили одностатеві 
шлюби. Першими в 2001 ро  ці 
були Нідерланди. За ними від-
повідні закони ухвалили Бель-
гія, Іспанія, Данія, Португалія, 
Швеція, Ісландія, Велика Бри-
танія та Норвегія.

За межами Європи гомосек-
суальні союзи легалізовані ще в 
п’яти країнах, і такого кроку че-
кали не від кожної: Канада, 
Нова Зеландія, Південна Афри-
 ка, Аргентина та Уругвай. Варто 
також згадати про Сполучені 
Штати та Бразилію, які дозво-
лили одностатеві шлюби в де-
яких штатах.

У всіх цих країнах толерант-
ність до гомосексуалів стала но-
вою нормою. Закони карають за 
«гомофобні» дії та висловлю-
вання. Якщо вдається довести, 
що людину намагалися обра-
зити саме за те, що вона нетра-
диційної орієнтації, покарання 
обирають жорсткіше, ніж в ін-
ших випадках.

Така ситуація радикально 
відрізняється від поведінкових 
стандартів, що існували раніше. 
Ще в 1970-х роках громадська 
думка на Заході була колек-
тивно ворожою до гомосексуа-
лістів, а дискусій на тему одно-
статевого кохання не відбува-
лося зовсім. Люди, які відчу-
вали в собі нетрадиційну орієн-
тацію, робили все, щоб прихо-
вати це, картаючи себе страхом і 
соромом. Нечисленні місця, де 
вони могли почуватися самими 
собою, – кілька нічних клубів, 
відомих лише втаємниченим. 
Але про те, щоб визнати себе пу-
блічно тим, чия ідентифікація 
асоціюється з брудною лайкою, 
не було і мови.

Перша країна, де гомосексу-
алістам вдалося домогтися до 
себе відносно толерантного 
ставлення, – Сполучені Штати. 
Це сталося в Сан-Франциско, у 
кварталі Кастро-стрит, що пере-
творився на одностатевий острі-
вець посеред дуже консерватив-
ної Америки. Саме тут Гарвей 
Мілк, активіст боротьби за пра-
 ва гомосексуалістів, уперше по-
рушив питання про можливість 
жити відкрито, відповідно до 
своїх уподобань. Мілку вдалося 
бути обраним до міської ради 
Сан-Франциско 1977-го. За рік 
потому його було вбито в примі-
щенні мерії, у власному робо-
чому кабінеті.

У ті буремні часи гомосексуа-
лісти почали виходити на вулиці 

з маршами протесту, крокуючи з 
відкритим обличчям. Перша 
така демонстрація відбулася в 
Нью-Йорку 1969-го після бійок у 

Автор:  
Ален Гіймоль,  

Франція 

Право на шлюб, якого домоглися 
гомосексуальні пари багатьох країн 
Європи, є результатом 20-річної 
боротьби, протестних акцій  
та лобістської діяльності

РОЗДІЛЕНА НАЦІЯ.  
Обговорення і прийняття нового 
закону про легалізацію одностатевих 
шлюбів спровокувало у Франції 
найбільші за останні кілька років 
демонстрації протесту й водночас 
акції на його підтримку (фото знизу)

42|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 17-18 (285-286) 26. 04–16.05.2013

СвіТ|ФраНЦіЯ

ф
о

т
о

: r
E

u
T

E
r

s



Як гомосексуалісти вийшли з тіні

нічному клубі Stonewall між за-
всідниками та поліцією. Згодом 
вуличні акції стали щорічними. 
Спочатку в багатьох американ-
ських містах, а трохи пізніше та-
кож у Парижі та Лондоні. Перші 
акції збирали по кілька сотень 
учасників, за яки  ми пильно сте-
жила поліція. Та вже через 10 
років гей-паради об’єднали сотні 
тисяч учасників й супроводжува-
лися музикою та співом.

Масові демонстрації карди-
нально змінили погляд громад-
ськості на гомосексуальну спіль-
ноту. Роздивляючись фото і ві-
део з вуличних акцій, французи 
й американці усвідомили, що 

людей нетрадиційної орієнтації 
досить багато (близько 4% до-
рослого населення). І зрозуміли, 
що вони є поміж усіх соціальних 
верств населення. Поступово в 
належності до гей-спільноти по-
чали зізнаватися навіть полі-
тики. Дехто брав активну участь 
у демонстраціях. Наприклад, мер 
Парижа Бертран Деланое і мер 
Берліна Клаус Воверайт.

Визнання гомосексуальної 
спільноти стало неминучим та-
кож через певні трагічні обста-
вини: епідемію СНІДу. З’яви ли-
 ся численні громадські органі-
зації, зокрема й створені гей-   
спіль  нотою, що взялися до про-

філактики, пропаганди запо-
біжних засобів, допомоги ВІЛ-ін-   
фікованим, які часто опинялися 
на самоті зі своєю хворобою. Ці 
структури стали постійними 
партнерами владних установ. 
Медичні адміністративні орга-
 ни були змушені дослухатися до 
гомосексуалістів, взяти до уваги 
їхні вимоги, щоб уникнути по-
ширення епідемії.

Поступово сексуальні мен-
шини вийшли з тіні. Змагання 
за право на шлюб видається сьо-
годні черговим етапом їхньої бо-
ротьби. У Франції ця вимога на-
разилася на несприйняття вели-
кої частини населення. Поки де-
путати обговорювали законо-
проект у сесійній залі, його опо-
ненти влаштовували на вулицях 
великі демонстрації на захист 
традиційної родини. Водночас 
дещо здивовані французи від-
крили для себе, що в їхній країні 
вже є 100 тис. одностатевих сою-
зів, нехай офіційно не розписа-
них, але стабільних, цивільних 
пар. Із них 10 тис. виховують ді-
тей або від попереднього шлюбу, 
або таких, які з’яви лися завдяки 
штучному заплідненню за кор-
доном. Соціологи прогнозують, 
що в майбутньому тенденція пі-
де по висхідній, ос кільки гомо-
сексуалістам більше не потрібно 
ховатися.

У той час як частина країн 
зробила вибір на користь ви-
знання рівних прав для всіх, 
інші намагаються за будь-яку 
ціну уникнути толерантності. 
У 88 державах передбачено кри -
мінальне покарання за гомосек-
суалізм. У Саудівській Аравії, Об’єд -
наних Арабських Еміратах, Іра-
 ні, Мавританії, Нігерії, Судані 
або Ємені за нетрадиційні зв’я-
зки людину можуть засудити 
до смертної кари.

Рух, що почався з Кастро-
стрит у Сан-Франциско, прислу-
жився для того, щоб бодай час-
тина світу змінила своє став-
лення до людей нетрадиційної 
сексуальної орієнтації. Ці зміни 
сталися під тиском самих пред-
ставників сексменшин. Вони ви-
йшли з підпілля, щоб домогтися 
права жити відповідно до влас-
них уподобань, заснували чис-
ленні асоціації, таке собі гомо-
сексуальне лобі. І воно змусило 
дослухатися до себе від Франції 
до Нової Зеландії. Обидві країни 
цього року визнали одностатеві 
шлюби. 

У  

15-ти 
країнах світу 

узаконено 
одностатеві шлюби 

 

У 88 
державах 

передбачено  
кри  мінальне 

покарання  
за гомосексуалізм
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чУжий ДОСВІД

жінкам тут не місце
Українок не беруть на роботу через гендерні стереотипи, відсутність 
чи наявність дітей і навіть довжину ніг

З
гідно з ухваленим торік за-
коном про зайнятість, ро-
ботодавцям не можна вка-
зувати в текстах оголошень 

характеристики, які не стосу-
ються фахових якостей канди-
дата. Утім, на практиці все 
інакше. Щоб переконатись у 
цьому, достатньо переглянути 
вакансії на популярних сайтах із 
пошуку роботи. На деяких із них, 
всупереч закону, роботодавцям 
пропонують визначити бажану 
ста  ть працівника: відповідна ка-
тегорія міститься у стандартній 
формі для заповнення. Нерідко, 
розміщуючи вакансію, вони оби-
рають стать із власної ініціативи. 
Приміром, одна з великих фі-
нансових компаній шукає «HR-
дирек тора, чоловіка до 35 ро  ків», 
іншій фірмі потрібен «менеджер 
із продажу, чоловік з активною 
життєвою позицією» тощо. На 
думку експертів, небажання на-
ймати жінок часто базується на 
застарілих та стереотипних уяв-
леннях про них як про менш ак-
тивних, цілеспрямованих чи ви-

тривалих порівняно із чолові-
ками. 

ВАГІТНІТи ЗАБОРОНеНО 
Типовим різновидом дискримі-
нації українок на роботі є упе-
редження щодо їхнього сімей-
ного стану і наявності дітей. Мо-
лоді бездітні, одружені чи ні, мо-
жуть викликати в роботодавців 
побоювання щодо декретної від-
пустки. HR-директор Rabota.ua 
Наталія Бровченко вважає, що в 

таких ситуаціях потрібно розві-
яти необґрунтовані підозри ще 
під час співбесіди: «Важливо по-
казати свою готовність обіймати 
обрану посаду, добре працювати, 
продемонструвати роботодавцеві 
свою компетентність, професіо-
налізм і націленість на кар’єру». 

Якщо ж у планах на найближче 
майбутнє не тільки кар’єра, а й 
дитина, експерти радять бути 
відвертими. «Я завжди запитую 
жінок про плани. У нашій компа-
нії є чимало працівниць, які на-
родили, але це не стало пробле-
мою, адже ми заздалегідь були 
готові до того, що людина про-
буде з нами рік-два, допоможе 
вибудувати ті чи ті процеси, а по-
тім піде в декрет чи переїде до ін-
шого міста», – каже пані Бров-
ченко. 

Українок, які нещодавно на-
родили, нерідко ігнорують робо-
тодавці, адже не наважуються  
відверто сказати, що саме дити -
 на є причиною «невідповідно-
сті» жінки бажаній посаді. Юлія 
не могла знайти роботу майже 
півроку, їй відмовляли на чис-
ленних співбесідах без жодних 
адекватних пояснень. «Навіть ко  -
ли я підходила за всіма пара-
метра  ми», – підкреслює вона. 
Зрештою молода мама знайшла 
малооплачувану роботу на дому. 
«Роботодавці, напевно, вважа-

Автор: 
Валерія 

Бурлакова 

між нами, дівчатками
Сьогодні жінкам на роботі ведеться краще,  
ніж будь-коли раніше. Але немає одностайності 
щодо того, як допомогти їм підійматися ще  
вище і чи потрібна їм допомога взагалі
Останнім часом точаться запеклі дис-
кусії про те, як жінкам ведеться на ро-
боті. Що ж їх викликало? Одна-єдина 
представниця жіночої статі – член 
ради директорів компанії із Кремніє-
вої долини. У березні Шеріл Сенд-
берґ, головний операційний дирек-
тор Facebook, опублікувала книжку 
«Lean In» («Проти вітру») – контро-
версійний маніфест, у якому поясню-
ється, чому жінки не обіймають най-
вищих керівних посад у компаніях. 
Авторка робить висновок, що част-
ково це вина самих жінок: вони не 
йдуть «проти вітру» і не просять під-

вищення по службі, не подають го-
лосу на засіданнях і не домагаються 
місця в керівництві. Три нові книжки 
не матимуть такого самого резо-
нансу, як «Lean In». Але вони пропо-
нують інші цікаві погляди на те, як 
жінки дають собі раду з роботою і що 
заважає їм рухатися вперед. 
Інколи ці причини – результат про-
стого нерозуміння. Барбара Енніс і 
Джон Ґрей у книжці «Працюй зі 
мною» стверд  жують, що чоловіки та 
жінки біологічно запрограмовані по-
різному думати й реагувати на обста-
вини і мають «гендерні мертві зони», 

що заважає їм правильно зрозуміти 
поведінку колег. Барбара Енніс веде 
семінари з гендерної проблематики 
для великих компаній і державних 
установ. Джон Ґрей – автор бестсе-
лера 1992 ро  ку «Men are from Mars, 
Women are from Venus» («Чоловіки з 
Марса, жінки з Венери»), присвяче-
ного проблемам у стосунках. Разом 
вони написали легкий для читання 
посібник зі спілкування між співробіт-
никами. Жінки ставлять більше запи-
тань, цікавляться думкою більшої 
кількості людей і більше прагнуть 
співпрацювати з колегами, ніж чоло-
віки. Останні вважають таку пове-
дінку ознакою слабкості, а жінок, 
своєю чергою, дратує змагальниць-
кий підхід чоловіків до роботи й те, як 
швидко і в односторонньому порядку 
вони роблять висновки.
Якби всі співробітники (і чо  ловіки,  
і жінки) стали гендерно освіченішими 
й краще розуміли, як пов’язані осо-
бливості їхньої роботи та поведінки зі 
статтю, атмосфера в колективах була 
б набагато гармонійнішою. Жінки 
удвічі частіше, ніж чоловіки, вважа-

ДеЯКІ УКРАїНСьКІ 
РОБОТОДАВЦІ ВІДДАюТь 
ПеРеВАГУ ЛиШе ГАРНим 
жІНКАм

44|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 17-18 (285-286) 26. 04–16.05.2013

СУСПілЬСТво|гЕНДЕр
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ють, що жінка використовува-
тиме дитину як виправдання, по-
стійно ухиляючись від власних 
обов’язків. Але особисто я знаю, 
що здатна суміщати виховання 
малюка та повноцінну роботу».

За словами HR-фахівців, є 
роботодавці, які пропонують 
прописати в контракті пункт, що 
зобов’язує жінку не народжу-

вати, доки вона 
працює на їхній 

фірмі, інакше їй загро-
жуватимуть штрафні санк-

ції. Такі вимоги незаконні, як і 
звільнення через вагітність, тож 
у разі виникнення схожих інци-
дентів треба звертатися до суду. 

Ольгу звільнили зі щоденної 
газети, тільки-но дізналися, що 
вона завагітніла. Утім, дівчина не 
була влаштована офіційно, тому 
не отримала жодних виплат і не 
змогла вирішити конфлікт у су-
довому порядку. Сьогодні вона 

готова працювати, але, незважа-
ючи на досвід роботи, влаштува-
тися їй не вдається вже півроку. 
В одному з потенційних місць ро-
боти Ользі відмовили прямо: 
«Нам потрібна людина, яка не 
відволікатиметься на дитину». 
Прик метно, що чоловіків, які 
очікують на поповнення в ро-
дині, на роботу, навпаки, беруть 
дуже охоче, адже такі працюють 
на 30–40% більше, щоб заробити 
на пологовий будинок і потреби 
немовляти. 

Жінкам, які мають старших 
дітей, під час працевлаштування 
теж доводиться боротися зі сте-
реотипами, цього разу віковими. 
Щоправда, дискримінація за ві-
ком в Україні стосується й чоло-
віків. «Будь-який кандидат після 
40 років перебуває в групі ри-
зику. Є усталена думка, що лю-
дина в такому віці вже є менш 
мобільною, знижується праце-
здатність. На мою думку, після 
40 років у чоловіків справді спо-
стерігається незначний спад, то  ді 
як у жінки, навпаки, розквіт сил. 
Якщо дати їй можливість реалі-
зації, вона може досягти неймо-
вірних результатів», – вважає 
Наталія Бровченко.

Нерідко в групі ризику опи-
няються не тільки жінки за 40, а 
й дівчата до 25, навіть із чима-
лим досвідом роботи. «Я працю-
вала в серйозній фармацевтич-
ній компанії, – розповідає Ольга, 

Якби і чоловіки,  
і жінки стали 

гендерно 
освіченішими  

й краще розуміли,  
як пов’язані 

особливості їхньої 
роботи та 
поведінки  
зі статтю, 

атмосфера в 
колективах була  

б набагато 
гармонійнішою

ють за краще покинути роботу. Більш 
як половина з тих жінок, яких автори 
зустрічали на семінарах, замислюва-
лися над звільненням із посади. Вони 
часто кажуть керівництву, що йдуть з 
особистих причин, але переважно 
зважуються на такий крок тому, що 
почуваються зайвими в команді й 
вважають, що їхню роботу не ціну-
ють. Але насправді їм часто важко 
спілкуватися на роботі також і з ін-
шими жінками, хоча причин автори 
детально не пояснюють.
Спілкування і гендерна рівність – це 
не просто проблеми великих фірм.  
У книжці «Приплив» Сьюзен Коулмен 
та Аліша Робб виходять за межі дослі-
дження феномену жінки у великій 
компанії. Натомість звертають увагу 
на підприєм ниць-панянок, які мають 
керівний потенціал у своїй галузі, 
отримують високий дохід і беруть на 
роботу інших жінок. Позитивне зру-
шення в тому, що за останнє десяти-
річчя представниці жіночої статі від-
кривають більше компаній. Проте за-
звичай це бізнес у сфері обслугову-
вання і роздрібної торгівлі (на відміну 

від галузей зі швидкими темпами 
зростання, як-от технології). Жіночий 
бізнес також ведеться в менших 
масштабах, аніж чоловічий.
Коулмен і Робб наголошують, що по-
части це може робитися навмисно. 
Жінки інколи відмовляються розви-
вати свій бізнес, щоб мати можливість 
займатися ще й родиною. Проте їм 
часто не вистачає фінансування, яке 
доступне підприємцям-чоловікам. У 
них менше заощаджень, тож зазви-
чай розпочинають справу з меншим 
капіталом, ніж чоловіки, і рідше звер-
таються по позики, бо бояться дістати 
відмову. А ще вони не мають рівного 
доступу до чоловічого світу Кремніє-
вої долини: у 2000-му бізнес-леді 
одержали лише 5% фінансування від 
венчурного капіталу – лідерство тут, 
беззаперечно, належить представни-
кам чоловічої статі. Протягом пер-
шого року діяльності чоловіки отри-
мували у 27 разів більше зовнішнього 
фінансування для своїх новостворе-
них компаній, аніж жін  ки.
У чому відмінність успішних бізнес-
леді від решти жінок? У книжці «Фак-

тор ХХ» Елісон Вулф, професор Коро-
лівського коледжу в Лондоні, ствер-
джує, що у світі зараз близько 70 млн 
високоосвічених жінок, які заробля-
ють великі гроші. У них більше спіль-
ного із чоловіками з ділової еліти, ніж 
з іншими жінками. Ці «круті» бізнес-
леді зазвичай частіше одружуються і 
мають менше дітей, аніж ті, які мають 
нижчий рівень освіти. Вони присвячу-
ють більше часу роботі й (геть несподі-
вано) вихованню дітей. Про це каже й 
Шеріл Сендберґ. Зросли не лише ви-
моги до жінок, які працюють, а й до 
відповідальних, відданих матерів, а 
це нові виклики жінці-керівниці.
Проте думки Вулф і Сендберґ ради-
кально не збігаються щодо того, 
склянка жінки наполовину повна чи 
напівпорожня. У своїй книжці Сенд-
берґ закликає панянок переозброї-
тися і змінити поведінку, щоб підні-
матися вище кар’єрними сходин-
ками. Вулф підбиває підсумок з 
об’єктив ністю економіста. За її сло-
вами, з огляду на радикальне поліп-
шення становища жінки за минуле 
століття «дивує те, що скільки їх 
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цьогорічна випускниця вишу. – 
Нещодавно вирішила змінити 
роботу. Досвід на попередній 
посаді здобула чималий. Для 
вакансій, на які претендувала, 
це навіть більше, ніж потрібно! 
Але на співбесідах постійно чую: 
«Так, досвід роботи у вас вели-
кий. Але ми бачимо на цій посаді 
старшого кандидата, скажімо, від 
25 років».

меНШІ ГРОШІ  
й ДОВШІ НОГи 
Різниться в Україні й винагорода, 
яку чоловіки та жінки отримують 
за ту саму роботу. «В усіх галузях 
виробництва, навіть тих, де домі-
нує зайнятість останніх, жіночі 
зарплати за виконання однако-
вої або схожої роботи набагато 
менші, ніж чоловічі, й станов-
лять у середньому 70% від них, 
попри той факт, що майже 60% 
працівників із вищою освітою – 
жінки», – описують українські 
реалії дослідники Human Rights 
Watch. Навіть на керівних поса-
дах їхні доходи мають нижчий 
поріг, ніж у чоловіків. Хоча під-
нятися вгору українкам з кож-
ним роком дедалі легше, стерео-
типи щодо оплати праці не зни-
кають, кажуть HR-спеціалісти. 
Наприклад, за штатним розкла-
дом керівник відділу має отриму-
вати 5 тис. грн. на місяць. Неваж-
ливо, хто одержить ці гроші – 
Марія чи Петро, але жінці мо-

жуть запропонувати мен  ше, 
оптимізував  ши таким чином бю-
джет, мовляв, у неї є чоловік, 
який може її забезпечувати. 

Як свідчить дослідження 
Rabota.ua, поміж керівників се-
редньої ланки в Україні дохід 
близько 6 тис. грн на місяць ма-
ють 46% чоловіків і лише 29% 
жінок, понад 20 тис. грн – від-
повідно 14% і 5%. Нерівність у 
доходах демонструють і відпо-
віді топ-менеджерів на запи-
тання про їхню зарплату. Ве-
лика кількість жінок-керів ни  ків 
(35%) одержують 8–12 тис. грн 
на місяць, тоді як 27% чоловіків 
на таких самих посадах – понад 
25 тис. грн. 

Має місце в Україні й ген-
дерна дискримінація за зовніш-
ністю. Деякі роботодавці відда-
ють перевагу лише гарним пані. 
«В одного з наших клієнтів були 
прописані вимоги до кандидаток 
на вакансії: довгі ноги, розкішне 
волосся, хороша фігура… Хай там 
як жінка-суперфахівець низько-
 го зросту чи з не дуже привабли-
вим, на думку роботодавця, лич-
ком намагалася влаштуватися на 
роботу – не виходило», – розпо-
віли Тижню в одній із кадрових 
агенцій. Потяг керівників до 
краси не завжди є безневинним 
бажанням помилуватися підлег-
лими. Такі вимоги часто тісно 
пов’язані з проблемою сексуаль-
них домагань до жінок на роботі. 

«Якось я зіткнулася з домаган-
нями партнера мого директора, – 
розповідає Н. – То був один із ко-
лишніх міністрів МНС. Коли він 
бачив мене на ділових зустрічах, 
завжди намагався доторкнутися 
до моїх сідниць. Я все ухилялася, 
сторонилася йо го. І водночас не 
могла здійняти галас. Він міг ска-
зати, що це трапляється випад-
ково, що мені здається, і я не змо-
гла б довести, що робить таке 
умисно. Але мені пощастило – це 
побачив мій начальник і прямим 
текстом видав йому: «Не треба її 

чіпати. Посоромились би!» Той 
щось там пробурмотів, але своїх 
лап уже не розпускав». Як свід-
чать оприлюднені Гельсінською 
федерацією соціологічні дослі-
дження, жертвами сек  суальних 
домагань в Україні стають приб -
лиз  но 50% представниць жіночої 
статі. Правових заходів із цього 
приводу в нас вживати «не при-
йнято» – домагання українки во-
ліють просто зносити. Як і будь-
які інші несправедливі дії робото-
давців. 

з-поміж еліти й досі запекло вимага-
ють проведення суспільних змін 
згори донизу – змін, які повинні по-
ліпшити стан жіночих еліт».
Багато хто погоджується, що на робо-
чому місці потрібно ще чимало пере-
творень. Чоловіки все ще обіймають 
більшість керівних посад, відволіка-
ються від роботи, коли їм доводиться 
керувати молодшими за них жін-
ками, й оцінюють молодих співробіт-
ників не так, як молодих співробіт-
ниць (перших – за потенціалом, а 
останніх – за минулими успіхами). 
Проте після десятиліть невдалих 
спроб жінок досягти рівного з чолові-
ками представництва у вищих керів-
них ешелонах вражає те, скільки кни-
жок зараз присвячено жіночій статі й 
зміні її поведінки, а не тому, як чоло-
віки відхиляються від звичного спо-
собу дій. Жінки не можуть самотужки 
змінити свою долю. Що ж трапилося з 
чоловічим обов’язком «іти проти ві-
тру», слухати і просувати жінок 
кар’єрними сходами? 

© 2013 The Economist Newspaper 
limited. All rights reserved

чУжий ДОСВІД

ХОчА ОБІйНЯТи КеРІВНУ 
ПОСАДУ УКРАїНКАм  
З КОжНим РОКОм ДеДАЛІ 
ЛеГШе, СТеРеОТиПи щОДО 
ОПЛАТи ПРАЦІ Не ЗНиКАюТь

Поміж керівників 
середньої ланки  
в Україні дохід 

близько  

6  
тис. грн на місяць  

мають  
46% чоловіків  

і лише 29% жінок, 
понад  

20  
тис. грн – 

відповідно 14% і 5%

Велика кількість 
жінок-керів ни  ків 
(35%) одержують 

8–12 
тис. грн на місяць, 

тоді як 27% 
чоловіків на таких 
самих посадах –  

понад  

25 
тис. грн
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Автор:  
Наталія  

Петринська

Cоціоапатія
Н

а одній із центральних вулиць Києва но-
жем поранили чоловіка. Він пролежав 
нав  проти приватної клініки 25 хвилин, 
стікаючи кров’ю. Очевидці кажуть, що цей 

медичний заклад відмовився надати йому до-
помогу через бюрократичні перепони. Доки при-
їхала швидка, людина померла. Згодом лікар 
клініки скаже, що намагався врятувати постраж-
далого, однак не зміг. Певно, було запізно. За цим 
сухим переліком фактів криється очевидність, 
що байдужість стала нормою. Вразливі українці 
щодня нарощують ментальні шари броні, яка 
щоразу збільшується й зрештою починає зава-
жати вільно рухатися. Ця товстошкірість при-
тлумлює емпатію – здатність співпереживати ін-
шому. Здається, ми втрачаємо людяність. Це 
«ми», на перший погляд, є абстрактним, адже 
коли спостерігаєш за поведінкою окремих лю-
дей, бачиш, що керуються вони ніби й непога-
ними намірами. Утім, звідки ж тоді беруться ті, 
хто з байдужістю, а часом і ненавистю відверта-
ються одне від одного? Ті, хто знецінює поняття 
гуманності? Ті, хто вважає, що моральні норми – 
це якийсь сміховинний анахронізм, про який 
згадувати у пристойному товаристві не комільфо.
В ситуації тотальної недовіри суспільство вдягає 
захисний панцир цинізму і грубуватого прагма-
тизму. «Порєшать» і «наєхать» стають основними 
активними дієсловами, витісняючи «допомогти» і 
«зрозуміти». В тренді 
«пробивні» без зайвих 
рефлексій, для яких 
слово «лох» – діагноз 
ганебної хвороби, симп-
томами якої нерідко є 
доб   рота і порядність. І 
йдеться не лише про 
бізнесменів та їхнє ві-
доме «нічого особисто-
 го» і про політиків, які 
перманентно «розводя-
 ть» електорат «як коше-
нят», а й про представ-
ників «світського життя», «інтелектуалів» та 
інших «лідерів думок», які зазвичай проти-
ставляють себе несвідомій «біомасі». Всі ніби 
втратили здатність чути іншого, бо кричать одно-
часно. Серед такого галасу до вух долітають лише 
найгучніші гасла, часто побудовані на ворожості 
й агресивному невігластві. Глибоко відчувати 
нині небезпечно, як і забагато думати. Краще бути 
гнучким у діях та дерев’яним в емоціях і не брати 
зайвого в голову. Байдужість комфортна. Не помі-
тити людину в біді значно легше, ніж щось зро-
бити. Перед випадком із пораненим чоловіком 
сталася подібна ситуація – в метро померла від ін-
сульту людина, на яку не звернули уваги, при-
йнявши за п’яну. І це зробили не якісь там соціо-
пати чи мізантропи, а пересічні громадяни. Не 
претендую на роль морального авторитета, щоб 

засуджувати їх, не знаю, чи змогла б у такій ситуа-
ції відреагувати вчасно. Але бачу, що це тривожна 
тенденція, про яку треба говорити. 
Довкола чимало жорстокості. Її постійно піджив-
лює інформаційний простір. Телебачення і жовта 
преса полюбляють повідомляти ледь не з анато-
мічною точністю, хто кого вбив, зґвалтував, на-
ніс тілесні ушкодження. До жорстокості привча-
ють, вона стає звичною. Та й люди не надто чи-
нять опір, натомість відсторонено смакують чужі 
біди, тішачись, що ті їх оминули. Стиль ведення 
політики також демонструє «посполитим», що не 
варто особливо «паритися», людяність для сла-
баків, виживає найсильніший, гомо гоміні люпус 
ест. Доки триває специфічна еволюція україн-
ської політики, громадяни прилаштовуються, 
сприймають чужі агресивні правила за норму. 
Навіть знаходять виправдання. Відбувається 
підміна понять: корупція стає всього лише «зв’яз-
  ками із потрібними людьми», безкарність – «вмін -
ням викрутитися», підлабузництво – «кар’єр  ним 
зростанням», хамство – «спроможністю посто-
яти за себе». Те, що спочатку шокувало у діях 
влади, здається стандартним, загальноприйня-
тим, у такий спосіб у суспільній свідомості уза-
конюється беззаконня. Не бути аморальним 
означає бути на маргінесі, – поза пароплавом 
сучасності. Звісно, є люди, які пручаються. 
Про тотальність не йдеться, радше про викрив-

лені етичні орієнтири, 
які приймає конфор-
містське середо  вище. 
Соціологи кажу   ть, що 
структура суспільства в 
будь-яку епо  ху поділя-
ється на 70% людей, 
які тяжіють до то  го, 
щоб «бути, як усі», решта 
обирає свій шлях. Тра-
диційно ця більшість 
приймає запропоно-
вані правила гри, на-
віть якщо вони жор-

стокі та примітивні. 
Нинішня соціальна модель для насліду-
вання, на жаль, бездушна і безперспективна. 

Однак водночас і вразлива, адже не константна. 
Їй можна протидіяти, подолавши інерцію, впли-
ваючи на ті дрібні рішення, що змінюють за-
гальну картину зневір’я та стагнації. Здається, це 
складніше, адже потребує зусиль, часу, нервів, 
але інакше ми не виборсаємося з багна. Можна 
почати з елементарного: не дивитися зомбо ящик, 
не сприймати нав’язуваний примітив, маніпуля-
тивний політичний шлак, не вдаватися до підлих 
маневрів, не засмічувати природу, не ходити на 
проплачені мітинги, не вірити в те, що «бабло» 
неодмінно «побєждаєт зло». Іноді ж достатньо 
просто доброго слова чи справи. Це аж ніяк не 
утопічний сценарій, чи не так? 

У СиТУАЦІї ТОТАЛьНОї 
НеДОВІРи СУСПІЛьСТВО 

ВДЯГАє ЗАХиСНий ПАНЦиР 
ЦиНІЗмУ. «ПОРєШАТь» 

І «НАєХАТь» СТАюТь 
ОСНОВНими ДІєСЛОВАми, 

ВиТІСНЯючи «ДОПОмОГТи» 
І «ЗРОЗУмІТи» 
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ПОЛІТичНО 
еКСПЛУАТОВАНІ  
Ветерани Другої світової війни у сучасній Україні стали об’єктом 
піару для політичних сил та   проросійських організацій

Друга світова війна була 
стрижнем радянської 
пропаганди. Не дивно, 
що тему перемоги ста-

лінського СРСР над нацистською 
Німеччиною постійно використо-
вує та частина політиків, які не 
поспішають поривати з традиці-
ями неіснуючої комуністичної 
імперії. Передусім це стосується 
відверто проросійських полі-
тичних сил, комуністів і прав-
лячої Партії регіонів. 

ЗА ВІРУ, ВІТчиЗНУ  
І СТАЛІНА!
Проросійські організації давно 
помічені в політичній шизоф-
ренії: шануючи білогвардій-
ський рух і династію Романо-
вих, вони водночас святкують 
перемогу у «Великій Вітчизня-
ній», у якій, як відомо, шану-
вальники романівської Росії во-
ювали на боці Гітлера. Та в бо-
ротьбі за відновлення Третього 
Риму засобів не обирають. У су-
часній РФ створені детальні 
теорії, покликані пояснювати, 
чому фінал протистояння між 
німецькими нацистами і радян-
ськими комуністами – це не 
більшовицька експансія на схід, 
а «перемога у народній війні». 
Логіка залізна: перемога була 
здобута, бо «колгосп кращий за 
об’єднання фермерів» – 15 са-
мостійних держав тоді входили 
до однієї імперії.

Тему війни та ветеранів про-
російські організації постійно 
експлуатують і в передвиборчих 
перегонах, і у звичайній по-
всякденній агітації. На питанні 
Другої світової регулярно піа-

Автор:  
Дмитро Калинчук
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ТемУ ВІйНи ТА ВеТеРАНІВ 
ПРОРОСІйСьКІ ОРГАНІЗАЦІї 
ПОСТІйНО еКСПЛУАТУюТь  
І В ПеРеДВиБОРчиХ 
ПеРеГОНАХ, І В ЗВичАйНІй 
ПОВСЯКДеННІй АГІТАЦІї 

риться «Русский блок», про-
грамною метою якого є «ак-
тивна інтеграція України з Ро-
сією та Білоруссю». Особливо 
перепрацьовувати насправді 
майже не треба – за партію 
все роблять російське телеба-
чення і кінематограф. Їй зали-
шається лише нагадувати, яка 
політсила в Україні найбільш 
проросійська. Щороку на про-
російський шабаш за участю ве-
теранів війни перетворюється 9 
травня в Севастополі. Вельми 
цікаво спостерігати за ветера-
нами Червоної армії, які кроку-
ють під тим самим прапором, 
під яким воювала армія Вла-
сова. 28 березня до річниці 
звільнення Миколаєва від гіт-
лерівців «Русский блок» вла-
штував у місті ходу, через те 
що «до Верховної Ради про-
йшли неонацисти, які руйну-
ють пам’ятники, глумляться 
над ветеранами». Йдеться, як 

нескладно здогадатися, про  
ВО «Свобода». 

Взагалі проросійські сили 
свої акції зазвичай проводять не 
проти чинної влади і не проти 
існування України як держави, 
а проти «поновлення україн-
ського неофашизму». Ворогом 
№ 1 партію Олега Тягнибока об-
рали також комуністи і прав-
ляча ПР. Хоча «неонацистами» 
у значенні «Русского блока» ще 
донедавна були БЮТ і «Наша 
Україна». Те, що зупиняти «фа-
шистську загрозу» активісти 
проросійських сил заходилися в 
Миколаєві, де ВО «Свобода» не 
має серйозної підтримки, не ви-
падково. Після сутички з націо-
налістами у Львові 9 травня 
2011 року в Західну Україну 
вони більше не потикаються.  

Події у Львові нечувано збу-
рили іншу силу, яка не прихо-
вує своїх проросійських симпа-
тій, – так звані козацькі органі-
зації проросійського спряму-

вання. Кримська козацька гро-
мада «Соболь» пікетувала бу-
дівлю парламенту автономії, 
вимагаючи «знайти та пока-
рати, відправити за ґрати всіх, 
хто знущався над солдатами 
Перемоги, зриваючи з них ме-
далі та георгіївські стрічки». 
«Ми не хочемо, аби в розташо-
ваному на Червоній Русі росій-

ському місті Львові наших вете-
ранів, котрі захистили тих ма-
лорічних вилупків, які на них 
нападали, від вірної смерті у ні-
мецьких концтаборах, прини-

ЗАМІНА СИМВОЛІВ. 
Ритуальні церемонії 

вшанування ветеранів війни 
у виконанні регіоналів 

зазвичай відбуваються під 
партійними прапорами
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жували і ображали», – заявив 
лідер громади «Соболь» Віталій 
Храмов. Гучного піару не ви-
йшло – козацьку акцію мало 
хто помітив. А Храмов приму-
дрився своїми проімперськими 
заявами дістати навіть доне-
цьких – з України він наразі де-
портований. 

ТІНІ ЗАБУТиХ ІмПеРІй 
Значно природнішим видається 
піар у День Перемоги з боку Ком-
партії України. Червоним не по-
трібно притягувати цю дату до 
якихось імперських теорій і на-
віть не треба чогось створювати 
– для пропаганди використову-
ється величезний пласт книжок 
і фільмів про війну, що зали-
шився від часів СРСР. А позаяк 
уся політична платформа на-
щадків Лєніна – Сталіна так чи 
інакше побудована на ностальгії 
за «славетним комуністичним 
минулим», щороку 9 травня в 
КПУ починається сезонне по-
жвавлення, що також передба-
чає залучення як справжніх, так 
і ряджених ветеранів війни.  

Під час торішніх виборів до 
Верховної Ради комуністи тему 
«Великої Вітчизняної» експлу-
атували так активно, що ввели 
в першу п’ятірку партійного 
списку кандидатів у депутати 
голову Ради організації ветера-
нів України Петра Дибенка 
(який, щоправда, народився 
1949-го). Треба зауважити, КПУ, 
яка постійно бере участь у коалі-
ціях із правлячою ПР, напере-
додні виборів завжди стає не-
звично опозиційною і починає 
запеклу «боротьбу з владою» за 
права та пільги для ветеранів.  

Кампанія 2012 року не була 
винятком. Комуністи віддали 
23 голоси за прийняття держ-
бюджету-2012 і таким чином 
зробили внесок у зменшення 
соцвиплат ветеранам війни і 
праці, інвалідам, чорнобиль-
цям, дітям війни та іншим кате-
горіям пільговиків. А вже у 
квітні Компартія виступила ор-
ганізатором мітингів у Сумах, 
Одесі та Миколаєві проти їх урі-
зання. Невдовзі збільшити ви-
плати ветеранам червоні обі-
цяли з трибун по всій країні. 
Нічого не вдієш, обіцяти не 
означає одружитися, а розподі-
ленням коштів держави так чи 
інакше завідує Партія регіонів. 
Думку комуністів там хіба що 
візьмуть до відома. 

День Перемоги над нациз-
мом для КПУ зручний уже тим, 
що їй не треба нікому нічого до-
водити, – захоплення імпер-
ською величністю та культ Вели-
кої Перемоги в мозок електо-
рату Компартії були закладені 
ще в радянські часи. Варто 
лише подразнювати відповідні 
зони пам’яті – й результат гаран-
тований. Одним із таких подраз-
ників було споруджене в Запо-
ріжжі погруддя Сталіна як де-
таль до оздоблення фасаду об-
кому КПУ. «Я би радив редак-
тору цієї газети вгамуватися, бо 
інакше він нарветься на гнів 
мешканців міста, у першу чергу 
ветеранів, а з ними жарти 
лихі», – заявив другий секре-
тар Запорізького обкому Ком-
партії Олександр Зубчевський 
після розміщення працівниками 
газети «Субота+» білборда з пор-
третом Гітлера і написом «Чим я 
гірший за Сталіна? Ставте і мені 
пам’ятник!». 

Боротьба з «неонацизмом» та 
«героїзацією бандерівців» стано-
вить левову частку всієї піар-
діяльності КПУ. У вирі дискусій 
депутат від цієї політсили Євген 
Царьов добалакався до того, що 
«мало НКВД націоналістів да-
вило», а також заявив: «Якщо 
будь-якого ветерана спитати, з 
чим він асоціює жовто-блакитний 
прапор під час Великої Вітчизня-
ної війни, він відповість: із полі-
цаями та колабораціоністами». 
Нещодавно об’єктом нападок із 
боку червоних були президент 
Ющенко та його ініціативи щодо 
примирення ветеранів Червоної 

армії з комбатантами УПА. Нині 
цю нішу міцно і надовго зайняло 
ВО «Свобода». У березні 2011 
року від імені вже згаданої Ради 
організації ветеранів України ко-
муністи подали до ВР звернення, 
у якому вимагали негайно ухва-
лити закон про кримінальну від-
повідальність за пропаганду фа-
шизму, нацизму та неонацизму. 

Не забувають комуністи ре-
гулярно підносити ветеранам 
війни дарунки. Про один із та-
ких нещодавно повідав мер Сум 
Геннадій Мінаєв: «Пам’ятаєте, 
як Королевська… розповідала 
про ветерана, який хоче завезти в 
Україну «кабріолет червоного 
цвєта»? Виявляється, червоний 

не лише кабріолет, а й сам вете-
ран… комуніст, голова районної 
ветеранської організації, 76 ро-
ків». З такою турботою навіть не 
віриться, що День Перемоги як 
вихідний був тими самими ко-
муністами упроваджений лише 
1965-го, за 20 років після самої 
перемоги. 

СТАВЛеННЯ БІЛО-СиНІХ  
ДО ВеТеРАНІВ СУТО 
ПРАГмАТичНе. ПР ПОТРІБНІ 
їХНІ ГОЛОСи, АДже, ЯКРАЗ 
ГРАючи СеРеД ІНШОГО  
НА НОСТАЛьГІї ЛІТНІХ ЛюДей 
ЗА РАДЯНСьКим миНУЛим, 
РеГІОНАЛи ПРийШЛи  
ДО ВЛАДи 

«БОЕВыЕ 
СТО ГРАММ». 
Для Віктора 
Януковича та 
провладної 
партії 
загравання з 
ветеранами 
–  елемент 
електоральної 
гри на 
прорадянських 
почуттях 
людей літнього 
віку
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ВеТеРАНи ТА ОПОЗиЦІЯ 
Але загравати з ветеранами по-
всякчас намагаються і партії з 
нинішнього опозиційного та-
бору. Ветерани, як і загалом 
люди літнього віку, – найактив-
ніша частка виборців, а тому в 
їхній прихильності однаково за-
цікавлені всі політичні сили. 
Юлія Тимошенко свого часу ре-
гулярно вітала ветеранів війни, 
проводила з ними зустрічі, ро-
била цільові соцвиплати. Не 
менш пам’ятні ініціативи пре-
зидента Ющенка щодо прими-
рення ветеранів Червоної армії 
з ветеранами УПА. Щоправда, 
нічого хорошого з того не ви-
йшло. Перехопити вплив на них 
у комуністів помаранчевим не 
вдалося, а щодо примирення, то 
ті, хто хотів, уже давно це зро-
били. 

Але деякі лідери нинішньої 
опозиції не втрачають надії. На-
приклад, Арсеній Яценюк регу-
лярно поздоровляє їх із Днем 
Перемоги, а минулого 9 травня 
навіть катався по Києву разом із 
«афганцями» на БТР. Віталій 
Кличко поводиться скромніше, 
обмежуючись лише черговими 
вітаннями. 

КАПІТАЛІСТи З чеРВОНими 
ПРАПОРАми
Окрема тема – ставлення ПР 
до Дня Перемоги та ветеранів. 
Правляча політсила постійно 
перебуває на ідеологічному 
шпагаті, адже за своєю суттю є 
партією представників вели-
кого капіталу й водночас усі-
ляко вшановує свята радян-

ської доби. У своєму ставленні 
до виграшу СРСР у Другій сві-
товій війні регіонали копіюють 
путінську Росію, де в подіях  
9 травня 1945 року воліють 
вбачати тільки перемогу у во-
єнному конфлікті й вперто не 
згадують про поширення ста-
лінського варіанта комунізму 
на теренах Центрально-Східної 
Європи, зайнятих Червоною 
армією, та всі злочини, які 
його супроводжували. 

Як, мабуть, і до решти, під-
хід біло-синіх до ветеранів суто 
прагматичний. Правлячій по-
літсилі потрібні їхні голоси, 
адже, якраз граючи серед ін-
шого на ностальгії літніх лю-
дей за радянським минулим, 
ПР прийшла до влади. Саме 
тому президент Янукович не 
забуває регулярно вітати вете-
ранів із Днем Перемоги, а та-
кож виступає періодично з іні-
ціативами на кшталт викорис-
товувати їхній досвід у вихо-
ванні молоді. Нарешті, 2012-го 
гарант підписав указ, за яким 
2015-й буде оголошено роком 
ветеранів. До 70-ї річниці пе-
ремоги над нацизмом плану-
ються нечувані урочистості.  

Але не вітаннями самими!.. 
У 2010-му прем’єр Микола Аза-
ров пообіцяв «цього року забез-
печити житлом усіх інвалідів 
Великої Вітчизняної війни, які 
здобули свої рани в окопах».  
У 2012-му – придбати держав-
ним коштом 200 квартир для 
тих самих інвалідів. За інфор-
мацією Тижня, уряд обіцянки 
не дотримав. 

Від очільника Кабміну не 
відстають і рядові партійці. Під 
час передвиборчої кампанії 2012 
року кандидати в депутати від 
ПР Ірина Бережна у Харкові, 
Сергій Глазунов на Дніпропе-
тровщині, Сергій Горохов та Во-
лодимир Гончаров на Луган-
щині дарували ветеранам про-
дуктові набори, горілку, перед-
плату на місцеву газету та сер-
тифікати на послуги перукаря. 
Не обійшлося без курйозів. Уже 
згадана пані Бережна спричи-
нила скандал своєю світлиною 
на Facebook, де вона вітала вете-
ранів з Днем Перемоги, хизую-
чись у пілотці та гімнастерці 
зразка 1941-го. 

Вчинок депутатки висвітлю-
вав загальну тенденцію. Вдаю-
чись до піару на темі війни, регі-
онали звично передають куті 
меду, завдяки чому він перетво-
рюється на курйози. У квітні ми-
нулого року під час святкування 
річниці визволення Сімферо-
поля від німецько-фашистських 
загарбників біло-сині примудри-
лися сфотографувати свої пра-
пори на тлі колони реконструк-
торів – бійців вермахту. 

Не дивно, що фальш від 
правлячої партії відчувають і 
самі ветерани. Треба згадати, 
що громадянином, який у 
2004 році висловив Вікторові 
Януковичу все, що він думає з 
приводу його передвиборчої 
обіцянки надати російській 
мові статусу державної, за що 
був посланий кандидатом за 
відомою адресою, був саме ве-
теран війни.  

ДІВЧИНКА  
ДЛЯ БИТТЯ. 

Новому 
міністрові 

соціальної 
політики 

Наталії 
Королевській 

доведеться 
відповідати 

за щедрі 
обіцянки 

влади щодо 
«покращення» 

життя 
ветеранам 
війни «уже 

сьогодні»

Комуністичні флешмоби 
за участю справжніх і 

ряджених ветеранів – 
священний ритуал для 

політсили Петра Симоненка
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Автор: 
микола 
Боровик

ВеТеРАНи  
ПО-РАДЯНСьКи
Створений у брєжнєвський період культ ветеранів мав не тільки 
насадити суспільству офіційну пам’ять про війну, а й замаскувати брак 
уваги до цих людей у перше повоєнне десятиліття

К
онстатуючи наслідки ві-
йни, яку в СРСР називали 
Великою Вітчизняною, ми 
зазвичай згадуємо про 

мертвих. У кращому випадку 
про скалічених і хворих. Ре-
тельно підраховуємо руйну-
вання, лічимо втрачену ху-
добу. Не без задоволення гово-
римо про перенесені кордони. 
Але практично ніколи не ба-
чимо серед того всього живих. 
Хоча найважливішим і найтри-
валішим за своїм впливом на 
наше суспільство наслідком ві-
йни стала поява більш ніж 20 
млн ветеранів, які поділяли до-
свід спільної участі у кривавому 
світовому конфлікті, що змінив 
їх назавжди.

У це важко повірити, але 
перша наукова праця, присвя-
чена темі ветеранів як окремої 
соціальної групи радянського 
суспільства з’явилася лише у 
2008 році. І написав її Марк 
Еде ле, австралій-

ський історик німецького похо-
дження, що навчався в США.

ЗІ СТАЛІНСьКОю 
«ЛюБОВ’ю»
Що справді принесла із собою де-
мобілізація, то це вибухоподіб-
ний сплеск насильства. Уже на 
шляху додому колишні солдати, 
звиклі до того самого в Німеч-
чині, Австрії, Угорщині, нерідко 
вчиняли грабунки, зґвалту-
вання. Цілком звичним явищем 
були крадіжки «трофейного» 
майна одним в одного. Трапля-
лися навіть збройні сутички з 
підрозділами НКВД. 

Радянське керівництво під час 
демобілізації поводилося дуже 
обережно. Стратегічно держава 
мала на меті якнайшвидше по-
вернути колишніх солдатів до ви-
робничого процесу, 

припинити будь-які вимоги щодо 
винагороди за військову службу, 
не допустити перетворення вете-
ранів війни на окрему соціальну 
групу. Однак, поки роззброєння 
демобілізованих не завершилося, 
пропаганда прославляла воїна-
пере можця, змальовувала його як 
зразкового громадянина й, попри 
те що закликала якнайшвидше 
взятися до відбудови та нових по-
двигів, тепер уже на трудовому 
фронті, не забувала нагадати про 
вдячність Батьківщини своїм ря-
тівникам.

Матеріальне втілення такої 
вдячності було обумовлене за-
коном про демобілізацію від  
23 червня 1945 року. Він гаран-
тував працевлаштування впро-
довж місяця після звільнення з 
армійських лав на посаді, не 
нижчій за довоєнну, з урахуван-
ням досвіду та спеціальності, 

набутих під час військової 
служби. Демобілізовані от -

римували, крім того, 
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За різними 
оцінками,  

від 20 

до 25 млн 
радянських 

громадян станом 
на 1945 рік мали 

досвід 
перебування у 

складі Червоної 
армії під час війни 

Тільки у 1956-му 
були реабілітовані 
колишні радянські 
військовополонені 

(з німецького 
полону 

повернулися  

1,8 млн 
бійців ЧА) 

ДО 1978 РОКУ ДЛЯ 
РАДЯНСьКОї ДеРжАВи 
ВеТеРАНи ВІйНи,  
ЗА ВиНЯТКОм ІНВАЛІДІВ,  
ЯК ОКРемА КАТеГОРІЯ 
ГРОмАДЯН юРиДичНО  
Не ІСНУВАЛи

у власність свої військові одно-
строї, які на довгі роки стали 
основним одягом для мільйонів, 
породивши вимушену «мілі-
тарну моду» 1940-х, та пару чо-
біт. Їм видавали харчі на дорогу 
додому, вони мали відтепер 
право проїзду додому за дер-
жавний кошт, а також невелику 
грошову виплату, що залежала 
від звання та вислуги. Місцева 
влада й керівництво підпри-
ємств, де працювали колишні 
солдати, зобов’язувалися забез-
печити їх житлом та іншою 
можливою матеріальною допо-
могою. Суттєвим доповненням 
до цього скромного переліку 
стало звільнення, згідно з по-
становою уряду від 14 червня 
1945 року, демобілізованих вій-
ськовослужбовців від митного 
контролю, що дало змогу без-
перешкодно вивозити додому 
«трофейне» добро, вартість 
якого інколи не йшла в жодне 
порівняння з державними ще-
дротами.

Червона пропаганда намага-
лася подати це як зустріч солда-
тів із «батьківською сталінською 
любов’ю» та вияв переваг соціа-
лізму, наголошуючи, що в капі-
талістичних країнах звільнені 
в запас бійці поповнюють лави 
безробітних. Наскільки такі 
твердження відповідали дій-
сності, бачимо на прикладі 
США. Закон, ухвалений аме-
риканським Конгресом у 1944-
му, що ввійшов в історію як GІ 
Bill, гарантував більш як для 
15,7 млн ветеранів Другої світо-
вої війни (а це були, до речі, 
близькі до радянського показ-
ника майже 11% населення) 
можливість отримати доступ-
 ну іпотеку, дешеві кредити для 
початку власного бізнесу, а та-
кож здобути освіту, зокрема і 
вищу, за державний кошт та 
інші соціальні гарантії. Цей 
акт в історії Сполучених Шта-
тів визнано однією з найуспіш-
ніших соціальних реформ. 
Більш ніж половина ветеранів 
покращили свій освітній рі-
вень (2,2 млн здобули вищу 
освіту), тоді як коштів, перед-
бачених для виплат у зв’язку з 
безробіттям, було витрачено 
менш ніж 20%. Завдяки деше-
вим кредитам на придбання 
житла учасники війни переї-
хали до заміських будинків і 
народили покоління «бейбі-
бумерів». Бачимо, що за океа-

ном кошти вклали в основний 
капітал країни – її громадян. У 
радянському випадку стратегія 
була інша. Впевнившись завдяки 
перемозі над Німеччиною в про-
дуктивності обраної в 1930-х мо-
делі, Сталін обрав курс на повну 
відбудову довоєнного суспіль-
ства. Держава, що знову втягу-
валась у глобальне протисто-
яння, не мала грошей на філан-
тропію. Вона мусила відбудову-
вати й розвивати промисловість, 
що в сталінському СРСР завжди 
робилося завдяки надексплуа-
тації робочої сили.

Удома на фронтовиків че-
кали «радощі» спілкування з ра-
дянською бюрократією. Оформ-
лення особистих документів 
(тимчасовий паспорт, виданий 
під час звільнення з армії, слід 
було поміняти на постійний), 
отримання документів на ор-
дени й медалі. Для тих, хто діс-
тав серйозні поранення, – вста-
новлення інвалідності. Усе це 
передбачало контакти з недолу-
гою, бездушною й часто без-
глуздою радянською бюро-
кратичною системою. Досить 
швид  ко стала очевидною і 
справжня ціна урядових обіця-
нок. Ветеранам інколи доводи-
лося пережити ще одну війну, 
щоб повернутися до мирного 
життя. Єдиним, що держава на-
давала без проблем, була ро-
бота, але зовсім не завжди така, 
на яку сподівалися. Решту ви-
стоювали в чергах, випрошу-
вали в місцевих начальників, 
найчастіше зневажуваних вете-
ранами «тилових щурів».

Від 1948-го, коли демобіліза-
ція була вже закінчена й, попри 
побоювання, серйозних політич-
них збурень не спричинила, ви-
плати й пільги, гарантовані від-
повідним законом, узагалі при-
пинились. Уже остання хвиля 
звільнених у запас (призовники, 
народжені 1925 року) не отриму-
вала нічого, окрім одноразової 
грошової допомоги. Понад те, 
ще в 1947-му ухвалили рішення 
про скасування будь-яких ви-
плат і пільг для ветеранів, що 
були удостоєні державних наго-
род. Загальну суму виплат, необ-
хідних, щоб утілити в життя бо-
дай частину пільг, передбачених 
для орденоносців, більшовицькі 
бюрократи оцінили майже у 3,5 
млрд крб. Визнавши орденські 
привілеї задорогими, держава їх 
просто скасувала. Відтоді й аж 

до 1978 року для Країни Рад ве-
терани, за винятком інвалідів 
(про ставлення в СРСР до 
останніх після війни див. 
Тиждень, № 18/2011), як 
окрема категорія громадян юри-
дично не існували.

Розчарування від такої «вдяч-
ності» по-радянськи багато в кого 
викликало почуття, що дістало в 
літературі назву фронтової нос-
тальгії. «По війні вони обіцяли 
нам хороше життя, – цитує одно-
 го з ветеранів історик Марк 
Еделе, – але насправді вони під-
німають податки, і життя весь час 
гіршає і гіршає. І за що воювали, 
ми не знаємо самі».

НеБеЗПечНА КАСТА
Небажання радянської держави 
юридично визнавати особливий 
статус ветеранів Другої світової 
війни мало не лише економічні 
причини. Не менш важливим 
було прагнення влади не допус-

тити формування особливої 
привілейованої групи, неперед-
бачуваної ідеологічно й небез-
печної політично.

Ветеранська спільнота була 
завелика чисельно і складалася 
з надто строкатого люду. Істо-
рики виділяють у її середовищі 
три (як згаданий Марк Еделе), а 
то й чотири покоління. Їхній пе-
редвоєнний досвід вельми різ-
нився, тож вони мали суттєві 
відмінності у сприйманні Другої 
світової, а відтак і в соціальній 
адаптації.

«Найбезпечнішою» була ге-
нерація, народжена в 1920-х (від 
1923 до 1927-го – наймолодшого 
року призову), що становила 
близько чверті фронтовиків. Її 
дорослішання припало на пе-
ріод «розвинутого» сталінізму, і 
вона не мала яскравого особис-
того досвіду надзвичайно трав-
матичної катастрофи «великого 
перелому». Голод, колективіза-
ція були для неї переважно ди-
тячими спогадами чи голосом 
батьків. До того ж ці юнаки на-
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вчалися в радянській школі, 
дехто у виші, де зазнавали 
впливу комуністичної пропа-
ганди. Вони більше вірили ра-
дянській міфології і заповзят-
ливіше сприймали військову 
патріотичну риторику.

Не сприяла формуванню у 
ветеранів відчуття належності 
до окремої, а надто до привіле-
йованої спільноти й радянська 
пропаганда. Усі сили агітаційної 
машини були спрямовані на 
звеличення ролі Сталіна та при-
тінення воєнних утрат і страж-
дань, а отже, й ролі звичайних 
учасників війни. Важливою 
символічною акцією стало рі-
шення, ухвалене наприкінці 
1947 року, щодо перетворення 
Дня Перемоги на звичайний 
робочий день. Серед ветеранів 
певна частина, насамперед ті, 
хто обійняв адміністративні 
посади, скориставшись своєю 
участю у війні як політичним 
капіталом, прийняла культ ге-
нералісимуса й офіційне бра-
вурне змалювання щасливого 
повернення героїв-переможців 
до трудової вахти будівництва 
соціалізму. Більшість, не маючи 
насправді іншої можливості, 
просто мовчала.

ВиЗНАННЯ БеЗ ВиЗНАННЯ
Загальна лібералізація радян-
ського режиму, що настала зі 
смертю Сталіна, дала нові мож-
ливості для активності фронто-
виків. Влада, хоч і не змінювала 
політики щодо них стратегічно, 
усе-таки вдалася до суттєвих 
новацій. Поворотним пунктом 
став 1956-й: тоді на Всесоюз-
ному конгресі ветеранів війни 
було створено Організацію ра-
дянських ветеранів війни на 
чолі з Радянським комітетом ве-
теранів війни, яка, однак, не 
мала права створювати місцеві 
осередки. Пенсійна реформа 
того самого року уніфікувала 
законодавство щодо різних ка-
тегорій інвалідів, підвищивши 
пенсії деяким із них, хоч і зали-
шила незмінним основний 
принцип нарахування. Надалі 
за хрущовського правління пен-
сії інвалідам війни збільшували 
ще в 1959 і 1964 роках.

Крім того, в 1956-му реабілі-
тували колишніх військовополо-
нених. Із німецького полону по-
вернулися 1,8 млн колишніх ра-
дянських бійців. Доля їхня скла-
лася по-різному. Після ретельної 

перевірки у фільтраційних табо-
рах НКВД частина з них була 
знову зарахована до складу Чер-
воної армії. Інша, щоправда, не 
дуже значна, дістала кримі-
нальні вироки. Декого, насампе-
ред із офіцерів, направили у 
штрафні частини з дуже непев-
ними шансами на виживання, 
ще декотрих – на відбудову про-
мисловості.

У період «відлиги» пам’ять 
про війну стала більш демокра-
тичною, масова поява ветеран-
ських мемуарів допускала мож-
ливість існування власних по-
глядів на неї в людей із різними 
долями. Така тенденція була не-
мислима за сталінських часів. 
Новим явищем стали також зу-
стрічі ветеранів різних військо-
вих частин, чого раніше не прак-
тикувалося.

ПРеТОРІАНЦІ
Символом нової ери у став-
ленні до ветеранів стало по-
вернення в 1965 році Дню Пе-
ремоги, що став своєрідним 
«професійним» ветеранським 
святом, статусу вихідного.  
Справжнім творцем ветеран-
ського культу в СРСР вважа-
ють Лєоніда Брєжнєва. Інколи 
зміни політики щодо фронто-
виків пов’язують із особистими 
сентиментами нового радян-
ського очільника щодо його 
бойового минулого. Генсекові, 
очевидно, подобалося бачити 
себе в ролі героя війни. Та все-
таки «роман» червоної влади з 
ветеранами мав швидше раціо-
нальні причини. Брєжнєвська 
«консервативна еволюція» по-
требувала соціального опертя. 
Спільнота колишніх бійців що 
далі від років баталій, то краще 
надавалася для такої ролі. «Те, кто 
победил, либо полегли на поле 
боя, либо спились, подавленные 
послевоенными тяготами. Ведь не 
только война, но и восстановле-
ние страны прошло за их счет. Те 
же из них, кто еще жив, молчат, 
сломленные. Остались у власти и 
сохранили силы другие – те, кто 
загонял людей в лагеря, те, кто 
гнал в бессмысленные кровавые 
атаки на войне. Они действовали 
именем Сталина, они и сейчас 
кричат об этом», – писав тоді 
ветеран Червоної армії Ніколай 
Нікулін.

Станом на початок 1980-х ро-
ків керівництво Радянського ко-
мітету ветеранів стверджувало, 

що його рух налічує близько 1 
млн активістів. Партія, однак, 
пильно стежила, аби розростання 
ветеранських структур не вийшло 
з-під контролю. У 1976 році, та-
кож за правління Брєжнєва, ЦК 
КПРС ухвалив сувору резолюцію, 
якою чітко вказав організації 
фронтовиків на її місце в радян-
ській системі координат і справ-
жнє, пропагандистське, призна-
чення. Відповідно до резолюції, 

частину ветеранських осередків 
ліквідували, інші були поставлені 
під безпосередній контроль пар-
тійних чиновників.

1965-го вкотре підвищили 
пенсії інвалідам війни. Це по-
вторювалось у 1967, 1973 та 
1975 роках. 1975-го, на 30-ту 
річницю Перемоги, ця категорія 
дістала нові пільги, що стосува-
лися користування транспор-
том, медичного забезпечення, 
надання житла, оплати кому-
нальних платежів, доступу до 
купівлі спеціально обладнаних 
приватних авто.

До кінця 1978 року настав мо-
мент офіційного оформлення 
відносин. Ветеранів на той час 
помітно поменшало, і пільги для 

ФРОНТОВиКАм ІНКОЛи 
ДОВОДиЛОСЯ ПеРежиТи  
ще ОДНУ ВІйНУ  
З  БюРОКРАТІєю,  
щОБ ПОВеРНУТиСЯ  
ДО миРНОГО жиТТЯ

«ГЕРОЙ 
ВІЙНИ». 
Лєоніда 
Брєжнєва 
вважають 
головним 
творцем 
ветеранського 
культу в СРСР
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них не обтяжили б аж надто бю-
джет, тим більше вони все одно 
виходили на пенсію за віком. 
Крім того, ці люди тепер пере-
важно представляли перше «со-
ціалістичне» покоління. Вихо-
вані в часи культу особи, вони 
були носіями світогляду, що 
його західні дослідники квалі-
фікують як «сталінську куль-
туру вдячності» (culture of 
the gift). Привчені розглядати 
будь-  які преференції для насе-
лення з боку влади не як вико-
нання державою своїх функцій, 
а як дар і турботу, ветерани 
вміли бути вдячними. Понад те, 
їм було з чим порівняти брєж-
нєвську опіку.

10 листопада 1978 року Рада 
міністрів СРСР та ЦК КПРС ухва-
лили постанову, яка надавала 
«учасникам Великої Вітчизняної 
війни», вперше визнаним таким 
чином за окрему категорію насе-
лення, доволі скромний перелік 
пільг: можливість мандрівки раз 
на рік у будь-яку точку СРСР за 
половину вартості, право на без-
відсотковий кредит для будівни-
цтва індивідуального будинку, 
щорічну відпустку в зручний 
для них час та ще два тижні від-
починку за власний кошт. Крім 
того, ветерани діставали право 
на пріоритетний доступ до сана-
торного лікування, садових коо-
перативів та приватних телефо-
нів, а також на користування по-
ліклініками за місцем роботи 
після виходу на пенсію. Їхні 
очільники тим часом ніколи не 
марнували можливості наголо-

сити на своїй «службі» – на ролі 
ветеранських організацій у про-
веденні пропагандистської ро-
боти всередині країни й за кор-
доном, про допомогу радян-
ським органам у виконанні рі-
шень партії та уряду.

Спочатку до числа ветера-
нів зараховували лише військо-
вослужбовців діючої армії. На-
далі еволюція державного вел-
фору щодо них відбувалася в 

напрямі розширення катего-
рій, що мали доступ до пільг, та 
збільшення переліку останніх. 
Практично кожне ювілейне 
святкування Дня Перемоги су-
проводжувалося додатковими 
преференціями: підвищенням 
пенсій, наданням права на без-
оплатний проїзд у громад-
ському транспорті тощо. Посту-
пово статус ветерана поши-
рився майже на всіх людей, що 
пережили війну в дорослому 
віці. Апофеозом цього процесу 
стало рішення політбюро ЦК 
КПРС від 25 вересня 1986-го 
про створення Всесоюзної орга-
нізації ветеранів війни і праці, 
що й було виконано в грудні 
того самого року на конферен-

ції в Москві, де ухвалили статут 
і обрали Всесоюзну раду вете-
ранів війни і праці. На відміну 
від Радянського комітету вете-
ранів війни нову структуру бу-
дували на зразок партії з розга-
луженою мережею місцевих 
осередків, що було виявом най-
вищої довіри з боку партії 
справжньої. Понад те, консти-
туційна реформа, здійснена в 
грудні 1988 року, фактично 
вбудувала новотвір у держав-
ний механізм. Рада ветеранів, 
виявилася серед інших громад-
ських організацій, що делегу-
вали на з’їзд – вищий орган 
влади в СРСР – своїх депутатів. 
Їх було 75.

У радянському суспільстві 
культ ветеранів, котрі до кінця 
брєжнєвської епохи перетвори-
лися на головну статусну групу 
в державі, сприймали неодноз-
начно. Декого, особливо серед 
молоді, дратували пільги для 
них, що стосувалися переважно 
товарів і послуг, а отже, нерідко 
ставали ґрунтом для конфлік-
тів інтересів у країні тоталь-
ного дефіциту й побутових не-
зручностей. Швидше за все, 
таке роздратування було на-
слідком соціального егоїзму і 
проявом чорної невдячності. 
Хоча, можливо, існувало в тому 
й щось від відрази до експлуа-
тування пам’яті про трагедію з 
політичною метою і від упевне-
ності, що судити чи прослав-
ляти людей слід не за належ-
ність до певної групи, а лише за 
особисті рішення та вчинки.  

РАДЯНСьКА ВЛАДА 
НАмАГАЛАСЯ Не ДОПУСТиТи 
ФОРмУВАННЯ ОСОБЛиВОї 
ПРиВІЛейОВАНОї ГРУПи 
ВеТеРАНІВ, щО БУЛА 
ПОЛІТичНО НеБеЗПечНА

ІНСТРУМЕНТ 
ПРОПАГАНДИ. 
Урочисті 
паради до 
Дня Перемоги 
за участю 
ветеранів 
міцно ввійшли 
в радянську 
коммемора-
тивну 
традицію 
від часів 
«розвинутого 
соціалізму»
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Кленовий листок  
із Тризубом
Служба у Збройних силах Канади під час Другої світової війни не тільки 
посприяла емансипації та інтеграції українців у заокеанське суспільство, 
а й урятувала багатьох від повернення до «радянського раю»

П
ід час Другої світової 
45 875 українців воювали 
у складі Королівських 
збройних сил Канади, як 

у сухопутних частинах, так і у 
ВМФ та авіації. Театри бойових 
дій були в них дуже різні – від 
Європи (включно із провальною 
битвою за Дьєпп, висадкою в 
Італії та операцією «Оверлорд») 
до Південно-Східної Азії. Вони 
мали власних священиків: 
окремо для греко-католиків та 
православних, а 1943 року орга-
нізували Союз українських ка-
надійських вояків (СУКВ), що не 
лише дав їм змогу взаємодіяти 
під час перебування в Англії, а й 
допоміг тисячам українців після 
війни.

щОБ БУТи СПРАВжНІм 
КАНАДЦем
Етнічні українці, що вступили 
до Збройних сил Канади, були 
не тільки одними з найсвідомі-

ших її громадян, а й найкра-
щими представниками числен-
ної національної спільноти за 
океаном. Здебільшого вони діс-
тали виховання у традиційних 
родинах, що мешкали в посе-
леннях по всій Країні Кленового 
Листка. 

Дитинство ветерани згаду-
ють як ілюстрацію українсько-
канадського способу життя. 
Генерал-майор Джозеф Романов 
(1921–2011; перший українець, 
котрий дослужився в Канаді до 
такого високого звання) згаду-
вав, що, «поза сумнівом, був на-
ціонально свідомим українцем і 
брав активну участь у роботі 
української церкви в Саскатуні… 
Нас у сім’ї було п’ятеро дітей,  
і всі ми стали активними чле-
нами молоді УНО (українська 
політична організація на емі-
грації – Ред.). Саме цей досвід і 
визначив мій подальший вступ 
до війська: я йшов туди з чітким 

усвідомленням (завдяки родині) 
своєї українськості».

Українці вступали до 
складу Збройних сил із різних 
причин. Однак здебільшого че-
рез своє походження та почуття 
громадянського обов’язку. «Ар-
гумент, здається, був беззапе-
речним, – стверджував гене-
рал, – адже ми чітко усвідом-
лювали, що таке нацистська Ні-
меччина й режим, який ство-
рював Гітлер не лише для Ні-
меччини, а й для всього світу… 
Таким чином, ми мали грома-
дянський мотив захищати Ка-
наду як уміємо». Одначе вете-
рани зазначали, що прагнули 
соціальної емансипації серед 
інших канадців, що також ба-
чилося міркуванням серйоз-
ним: «Причин було багато. 
Одна з них, звісно, – що, як і 
більшість молодих людей, ми 
хотіли вирватися з дому й поба-
чити світ. Але для мене голо-

Автор: 
Лариса 

Зарічняк, 
Канада
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ЦЕРКОВНИЙ ПАРАД. 
Канадські військово  службовці українського 
походження у Сассекс-гардені, Лондон 
(листопад 1945 року)

Зліва направо: 
лейтенант 
канадських 
повітряних 
сил Богдан 
Панчук, 
капітан Пітер 
Смилскі, 
лейтенант 
Джозеф 
Романов, 
Джордж 
Ключевський 
(1946 рік)
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КАНАДСьКІ УКРАїНЦІ йШЛи 
ДО АРмІї З РІЗНиХ ПРичиН. 
ОДНАК ЗДеБІЛьШОГО  
чеРеЗ СВОє НАЦІОНАЛьНе 
ПОХОДжеННЯ ТА ПОчУТТЯ 
ГРОмАДЯНСьКОГО 
ОБОВ’ЯЗКУ

вним стимулом було моє життя 
в українському регіоні, посе-
ленні, де в ті часи життя було 
аж ніяк не раєм. Була певна 
дискримінація, я тоді ще не 
усвідомлював, що хотів вирва-
тись і показати їм, що я не гір-
ший канадець за будь-кого ін-
шого».

Існував іще один резон. На-
приклад, Пітер Смилскі (1915–
2002) згадував глобальніший 
підхід до вступу в канадські вій-
ська: «Гадаю, позиція українців 
була такою: відбувається пере-
ламний момент в історії, в Єв-
ропі постає новий міжнародний 
порядок, є надія на незалеж-
ність України, і ми хочемо бути 
учасниками цих подій. Мабуть, 
було ще почуття обов’язку… 
щось на кшталт: ми можемо 
бути кращими канадцями, 
якщо будемо великими україн-
цями».

Наші земляки в мундирах 
Країни Кленового Листка стали 
свідками багатьох вирішальних 
битв на Західному та Азійському 
фронтах. Вільяма Хмиляра 1943 
року зарахували до складу диві-
зії розвідників 1-ї канадської ар-
мії, бо говорив, читав і писав 
українською, польською та ро-
сійською (завдяки батьковій лю-
бові до слов’янських мов). Він не 
був очевидцем висадки у Фран-
ції в червні 1944 року, але 
пам’ятає, що «вранці у «день Д» 
ми стояли й дивились на тисячі 
літаків над головою».

Генерал Романов разом із 
побратимом Полом Юзло пот-
рапив до Південно-Східної Азії 

на фронт, що проходив зем-
лями Індії, Китаю та Бірми. Од-
ного разу, вирушивши на нічну 
місію літаком, почали вдвох 
згадувати старі українські 
пісні, які виконували в місце-
вому хорі в Саскатуні. «Ми спі-
вали від душі, – розповідав пан 
Романов, – але я не помітив уві-
мкненого мікрофона… Наші 
співи транслювалися на всю 
Бірму… зрештою, коли повер-
нулись на базу, розвідці вже по-
відомили, що в операційній 
зоні лунали дивна мова і співи. 
Ми з Полом так і не зізналися, 
що то були ми, і, на щастя, нас 
не викрили».

Серед військових медпраців-
ників теж було чимало канад-
ських українців: терапевтів, 
медсестер, стоматологів. Напри-
клад, лікар Мельник захистив 
диплом бакалавра 1941 року й 
записавсь у піхотні війська. Од-
нак «у ході італійської операції 
(літо – осінь 1943-го. – Ред.) ка-
надська армія втратила чимало 
лікарів, на них був великий по-
пит, тож уряд направив нас до 
неї. Деякі студенти були незадо-
волені, бо хотіли до військово-
морських або повітряних сил».

НАЦІОНАЛьНА мІСІЯ
Уже по війні, коли почалася від-
будова Європи, чимало канад-
ських військовослужбовців укра-
їнського походження вдало вико-
ристали свої зв’язки й урятували 
тисячі земляків. Відповідно до 
досягнутої в Ялті угоди між за-
хідними лідерами та Сталіним, 
мільйони українців підлягали 
примусовому переселенню до 
СРСР: багато хто поїхав проти 
своєї волі, а більшість репатрію-
вали брутально, силоміць. Ця 
проблема не залишилася поза 
увагою українсько-канадських 
вояків.

Перебуваючи в Римі, Пітер 
Смилскі згадував, як зустрівся зі 
своїми співвітчизниками, учнями 

тамтешньої семінарії Св. Йоса-
фата на чолі з архієпископом Іва-
ном Бучком – «архіпастирем бі-
женців» і допоміг тисячам вете-
ранів української дивізії «Гали-
чина», інтернованим у таборі в 
Риміні (Італія), здобувши статус 
переміщених осіб («ді-пі»), виї-
хати на Захід.

Канадські солдати робили 
все можливе, щоб допомогти спів -
вітчизникам-українцям, жод-
ним чином не дискримінуючи 
їх за регіональним походжен-
ням (Схід чи Захід) і не розмеж-
овуючи за політичними ідео-
логіями. Пол Кіт (народився 
1917 року) розповів про свою 
першу зустріч з українськими 
«ді-пі»: «У нас була одна бать-
ківщина, і вони ставились до 
нас як до братів. Це було дуже 
мило. Я познайомився з лікарем 
Капустою, він був стоматологом 
у підрозділі, тож на вихідних 
мав зв’язок із зовнішнім сві-
том… Уся допомога з Канади 
проходила через нього, а ми вже 
розподіляли її по таборах». Схо-
жий досвід мав лікар Майкл Лу-
цик (народився 1916-го), який, 
перш ніж опинився в Німеч-
чині, знав про земляків – пере-
міщених осіб і відразу спробу-
вав з’ясувати, де їх утримують. 
Пригадував, що «чимало інших 
українських військових обгово-
рювали всі можливі способи до-
помоги для людей у таборах, а 
також говорили про те, як пові-
домити канадському урядові, 
що співробітництво з радянсь-
кою владою було недоречним, 
адже примусова репатріація цих 
людей означала відправлення їх 
на смерть». Він також активно 
взявся за допомогу братам-спів -
вітчизникам.

Українці, які служили в ка-
надській армії, зробили чима-
лий внесок не лише в історію 
Другої світової війни, а й у куль-
турну спадщину держави, яку 
представляли. Вони допомогли 
звільнити Європу від нацистів і 
водночас відіграли не меншу 
роль у порятунку тисяч земля-
ків від примусової репатріації 
до «радянського раю», а отже, й 
від ГУЛАГу. Завдяки їхнім зу-
силлям канадці почали інакше 
ставитися до української спіль-
ноти: вона перестала бути ниж-
чим класом; у ній перестали 
вбачати чужинців зі Східної Єв-
ропи, що вбираються у вовняні 
шкури. 

Під час Другої 
світової 

45 875
 українців воювали 

у складі 
Королівських 
збройних сил 

Канади
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Весілля Анни 
Чернявської 
та Богдана 
Панчука 
(Лондон,  
2 лютого  
1946 року)

№ 17-18 (285-286) 26. 04–16.05.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|57

украЇНЦі На ВійНі|СПАДоК

д
ж

е
р

е
л

о
: l

. l
u

c
iu

k
’s

 «
s

E
A

r
c

h
iN

g
 F

o
r

 p
lA

c
E

» 
(2

00
0)



EMBLEME dER 
UkRaINE. 
Один з 
урочистих 
заходів біля 
каменю з 
тризубом 
поблизу 
містечка Пеньє 
у Провансі, 
встановленого 
у пам'ять про 
участь 900 
українців 
у складі 
французької 
армії у бою 
з вермахтом 
під Ліоном 16 
липня 1940 
року 

Автор: 
Алла 

Лазарева

європейськими 
стежками війни
Тисячі українців під час Другої світової  
воювали під французькими прапорами

ч
астина українців, які вдяг-
нули французький мун-
дир у війні проти Гітлера, в 
1920–1930-х роках працю-

вали за контрактами на фермах і 
шахтах Франції і не побажали 
вливатися відповідно до свого 
громадянства у польський зброй-
ний контингент, як того вима-
гали союзницькі угоди воєнного 
часу. Інші за різних обставин 
опинилися в загонах підпільного 
руху Опору, а згодом в Інозем-
ному легіоні.

Олексій Форсик був одним із 
наших співвітчизників, яким ви-
пало воювати проти нацистів на 
французькій землі. У 1943-му та-
ких налічувалося кількасот. Нині 
91-річний ветеран Іноземного ле-
гіону залишився, мабуть, остан-
нім живим українським учасни-
ком тих далеких подій. Про втечу 
від німців, партизанські рейди, 
вимушену відмову від повер-
нення до України та про інші по-
дії свого життя пан Форсик роз-

повідає ніби з відстані. «Дикта-
тура обставин», – зауважує раз по 
раз, пояснюючи ту чи ту ситуа-
цію.

У ЛАВАХ ґОЛЛІСТІВ
Олексій Форсик народивсь у Кре-
менці на Тернопільщині. «Мені 
не було 20, коли почалася Друга 
світова війна, – розповідає він. – 
Молодих хлопців шукали, щоб 
мобілізувати до війська, спо-
чатку совєти, а потім німці. На 
щастя, тоді на Галичині працю-
вали українські організації, які 
допомагали уникати примусо-
вого набору. А мені все-таки не 
пощастило. Із кількома десят-
ками однолітків у 1943-му потра-
пив під німецьку мобілізацію».

Рекрутів із Галичини та Во-
лині об’єднали в окремий 102-й 
волинський шуцманшафтбаталь-
йон і направили на Західний 
фронт. «Дорогою до міста Везуль 
на сході Франції наша чота (ма-
буть, до 40 українців) вирішила 
втекти від німців, – пояснив пан 
Форсик. – Вдалося зістрибнути з 
потяга й не загинути. Якийсь час 
трохи поблукали лісом, доки на-
трапили на партизанський загін 
французького руху Опору».

Незважаючи на мовний ба-
р’єр та інші труднощі, новобранці 
не тільки домовилися про свою 
збройну участь у партизанських 
рейдах, а й воювали в лавах бій-
ців Опору (у 1-му українському 
батальйоні імені Івана Богуна під 
командуванням француза, лейте-
нанта Клода Вуньйона) до остан-
ніх днів війни в Європі. Підрозділ 
нашого співрозмовника потра-
пив до ґоллістської (правої) групи 
повстанців. Для таких, як він, де 
Ґолль передбачив можливість не 
їхати назад до СРСР, попри на-
стійливі вимоги Москви.

«За два роки радянської вла-
 ди ми добре зрозуміли, що на нас 
чекає, якщо повернемося до-

дому, – розповів Олексій Фор-
сик. – Коли совєти відступали, в 
нашому Кременці постріляли 
всіх затриманих під тим чи тим 
приводом українських активіс-
тів. Міська тюрма була заповнена 
трупами. Гіркий був вибір, але 
вирішив податися до Іноземного 
легіону. В такий спосіб де Ґолль 
подарував усім закордонним гро-
мадянам, котрі воювали за Фран-
цію, право розпочати життя з но-
вої сторінки».

Проте військової кар’єри 
Олек  сій Форсик робити не став. 
«Були такі українці, що брали 
участь у бойових діях в Індокитаї, 
дістали офіцерські звання, зали-
шалися в Легіоні понад 10 ро-
ків, – пригадує він. – А я інакше 
вирішив. Відслужив рік, демобі-
лізувався в 1945-му і приїхав до 
Парижа. Українська громада до-
помагала таким, як я, знаходити 
працю на виробництвах. Влашту-
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ОСТАННІЙ 
ВОїН. 
91-річний 
Олексій 
Форсик 
залишився 
чи не єдиним 
живим 
ветераном 
французького 
Іноземного 
легіону 
українського 
походження, 
який брав 
участь у боях 
за визволення 
Франції

УКРАїНЦІ КАТеГОРичНО  
Не ХОТІЛи СТАВАТи ПІД 
КОмАНДУВАННЯ ПОЛьСьКиХ 
ОФІЦеРІВ, ТОж БУЛи ЗІБРАНІ 
БеЗПОСеРеДНьО ПІД 
ФРАНЦУЗьКим ПРОВОДОм

вався на металургійне підприєм-
ство, згодом очолив Спілку укра-
їнської молоді, одружився...»

«Коли ми побралися, Олексій 
не мав нічого, а я і поготів, – при-
гадує Клотільда, дружина пана 
Форсика. – Українське повоєнне 
життя було вбоге в матеріаль-
ному сенсі, але густо насичене 
різноманітними цікавими захо-
дами». Італійка за походженням, 
вона швидко стала однією з акти-
вісток української громади.

Подружжя розповіло, як під 
час кожного візиту до Парижа 
високих радянських гостей тих 
українців, котрі не побажали по-
вертатися до СРСР після війни, не 
питаючись, висилали на тиждень 
до Корсики. «Навіщо, нам не по-
яснювали, – зазначив пан Фор-
сик. – Такий був примусовий від-
починок за рахунок французької 
держави. Мабуть, аби чого не 
трапилося...»

Ветеран французького війсь-
 ка зміг навідатися до рідного 
Кременця лише в 1990-х. Доти до 
родичів не озивався: «Щоб не 
створити їм проблем із радян-
ською владою». Пані Клотільда 
каже, що за кілька приїздів до 
України полюбила цю землю «як 
рідну Італію» і навчилася гово-
рити українською.

Олексій переглядає численні 
нагороди, вручені французькою 
владою за участь у русі Опору: 
Хрест вояка, медаль із написом 
«Волонтеру», дипломи, грамо ти... 
На запитання, чи почувається 
французом, трохи замислившись, 
відповідає: «Я вдячний Франції, 
що вижив, що прожив гідне 
життя. Але своє ближче. Я украї-
нець. Нема про що казати».

КРАПЛЯ ЗА КРАПЛею
Їх було понад 7 тис. – наших зем-
ляків, які в 1939-му добровільно 
подали заяви до французького 
Іноземного легіону. До війська ві-
дібрали трохи більше ніж 5 тис. 
Більшість із них становили робіт-
ники, шахтарі, наймити місцевих 
фермерів. Петро Білобран, легіо-
нер, який воював за Францію до 
дня, коли маршал Петен підпи-
сав капітуляцію і розпустив ар-
мію, пішов із життя позаторік у 
квітні.

«Мій тато працював на фермі, 
на півночі країни, – розповіла 
доч  ка ветерана Аннік. – Коли по-
чалася війна, він добровільно пі-
шов до війська, але категорично 
відмовився записуватися до поль  -
ського батальйону. Так само вчи-

нили інші українці, які мали 
паспорти Польщі. У листопаді 
1939 року її уряд в екзилі осе-
ливсь у Парижі й спробував зі-
брати армію. Тоді виник кон-
флікт. Українці категорично не 
хотіли ставати під командування 
офіцерів-поляків. За це навіть за-
арештовували. Та нічого не допо-
магало. Врешті Міністерство 
оборони погодилося забрати їх 
безпосередньо під французький 
провід».

10 років тому Аннік Білобран 
узялася збирати свідчення ко-
лишніх легіонерів та їхніх близь-
ких про події Другої світової ві-
йни. Вона очолила Асоціацію на-
щадків українських волонтерів у 
французькому Іноземному легі-
оні й видає альманах, присвяче-
ний історії зарубіжного україн-
ства. Спільно з іншими активіс-
тами організовує меморіальні ак-
ції в місцях, де служили українці, 
впорядковує ділянки на військо-
вих цвинтарях, де поховано ко-
лишніх вояків з України.

«Трохи шкода, що до цієї 
праці всі ми взялися дещо за-
пізно, – зазначає пані Білобран 
у розмові з Тижнем. – Ці сто-
рінки живої історії надзвичайно 
важливі. Вони спростовують по-
ширений Радянським Союзом 
міф, ніби українство в основній 
своїй масі підтримало Гітлера. 
Конкретні долі, свідомий вибір 
людей заперечують легенду, що 
компрометує українців в очах За-
ходу».

Почавши збирати свідчення 
колишніх легіонерів, Аннік зро-
зуміла, наскільки важко віднов-
люються втрачені сторінки істо-
рії. «Людям не просто поринати в 
ці спогади, – розповіла вона. – 
Перед війною українці масово 
виїздили на заробітки, рятую-
чись від злиднів та голоду. Були 
такі родини, що й хліба за столом 
не бачили. З роками болючі спо-
мини забулися, і дехто казав про-
сто: «Мені страшно зустрічатися 
з вами».

І все-таки Аннік устигла роз-
питати 45 родин у Франції. Від-
найшовсь у Провансі придорож-
ній камінь, на якому українські 
легіонери викарбували понад 
півстоліття тому великий Три-
зуб. Від 2007-го біля нього ме-
рія містечка Пеньє проводить 
на згадку про українських до-
бровольців щорічні меморі-
альні заходи. У 2008-му фран-
цузький Іноземний легіон офі-
ційно визнав 900 наших співвіт-
чизників, які взяли участь у бою 
проти німців під Ліоном 1940 
року. «Їх названо не громадя-
нами Польщі, а саме україн-
цями», – наголошує Аннік. Ві-
рна донька свого тата задово-
лена, що й вона змогла пере-
могти формалістів від бюрокра-
тії, написавши історію про укра-
їнців у французькому війську 
саме так, як її відчували безпо-
середні учасники подій. 

Близько 

5 тис. 
українців воювали 

в роки Другої 
світової в лавах 

Іноземного легіону
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Автор: 
Олександр 

Сирцов

Вічний  
сон 
забутих 
солдатів
В Україні поширюється рух 
за перепоховання останків 
учасників воєнних 
конфліктів ХХ століття

І
сторики називають щонайме-
нше шість воєнних конфліктів 
упродовж першої половини ХХ 
століття лише на території За-

хідної України: Перша світова, 
українсько-польська, радянсько-
польська, оборонні бої в Карпат-
ській Україні, Друга світова, а та-
кож партизанська війна УПА. 
Якщо додати сюди ще й минув-
шину Сходу та Центру нашої кра-
їни, тобто більшовицьку й біло-
гвардійську навали, бойові дії, які 
вели війська УНР, численні пар-
тизанські загони, що діяли на цих 
теренах, французькі, англійські, 
грецькі та інші війська, які на-
магалися «умиротворити» нашу 
землю, то число таких конфлік-
тів – локальних і глобальних – 
сягне напевне кількох десятків.

По кожній такій бійні мусили 
б залишатися численні меморі-
али, що були б пересторогою для 
нащадків. Однак на практиці ма-
ємо лише ритуальне вшанування 
загиблих червоноармійців: по-
шукові загони й досі знаходять 
останки тих, кого так і не змогли 
достойно поховати вчасно. Про 
те, щоб шукачі займались ін-
шими жертвами збройних про-
тистоянь, фактично нічого не ві-
домо. На жаль, неувага до тієї 
теми тягнеться ще від радян-
ських часів – тоді це вважали прі-
оритетом загонів червоних слідо-
питів, якими здебільшого керу-
вали шкільні вчителі історії.

«БІЛІ» ТА «чОРНІ» 
АРХеОЛОГи
Хоча бойові дії точилися прак-
тично на всій території України, 
особливо активно розкопки від-
буваються хіба що в кількох об-
ластях: Київській, Дніпропетров-
ській, Львівській плюс іще де-
яких. Така географія пов’язана з 
тим, що саме тут працюють офі-
ційні пошукові загони. «Білі» ар-
хеологи на кожну експедицію по-
винні мати два дозволи: від Мі-
ністерства культури й Державної 
міжвідомчої комісії з питань 
увіч нення пам’яті жертв війни та 
репресій, яка діє при Мінрегіон-
буді. Ці самі два документи 
зобов’язують їх перепоховати 
останки, звісно, узгодивши місце 
з міською чи сільською радою.

Натомість більша частина 
громадських організацій, які на-
чебто займаються розкопками, 
створені для прикриття «чор-
ної» археології. «Посвідчення їм 
потрібні лише для того, щоб по-
казати їх ліснику чи голові сіль-
ради, аби ті відчепились», – 
скаржиться Ярослав Онищук, 
один із небагатьох археологів, 
який чимало років розкопує 
військові поховання ХХ сто-
ліття на Галичині. Він конста-
тує: «Значна їх частина в Кар-
патах уже перерита «чорними» 
археологами».

Із перезахороненням знайде-
них останків зазвичай проблем 

не виникає: тамтешня влада без 
зайвих проблем погоджує місце 
для цього. Водночас чи не най-
більшою проблемою шукачів є 
ідентифікація загиблих.

«У цьому сенсі ситуація з Чер-
воною армією дуже цікава», – 
каже Онищук. Парадоксально, 
але простіше встановити імена 
загиблих у 1941 році, адже тоді в 
РСЧА були жетони з докладною 
інформацією про воїна та адре-
сою його батьків. Проблема в 
тому, що серед самих червоноар-
мійців існувало повір’я: хто запо-
внив вкладень до свого розпізна-
вального знака, той неодмінно 
загине. Як наслідок – археологи 
знаходять чудово збережені же-
тони, однак без жодної інфор-
мації про загиблого. Однак у 
1942 році жетони було замінено 
на паперові книжечки, а відтак 
встановлювати імена загиблих до-
водиться за супровідними пред-
метами: казанками, залишками 
одягу, які, звісно, не можуть бути 
надійними ідентифікаторами.

ЗАРОБІТОК НА КІСТКАХ
Утім, останками іноземних вій-
ськових вітчизняні шукачі не мо-
жуть займатися ще з однієї при-
чини: за міжнародними уго-
дами, такі розкопки дозволено 
проводити лише під контролем 
уповноважених осіб відповід-
них країн. Похованнями нім-
ців займається Німецька на-
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ПО КОжНОмУ ВОєННОмУ 
КОНФЛІКТІ мАЛи Б 
ЗАЛиШиТиСЯ чиСЛеННІ 
мемОРІАЛи, ОДНАК НА 
ПРАКТиЦІ мАємО ЛиШе 
РиТУАЛьНе ВШАНУВАННЯ 
ЗАГиБЛиХ 
чеРВОНОАРмІйЦІВ 

родна спілка з догляду за вій-
ськовими могилами, австрійців 
– «Чорний хрест». Саме вони ви-
значають, яка українська органі-
зація проводитиме такі розкопки.

Кілька десятків років ні-
мецькі цвинтарі в нашій країні 
були занедбані, зрештою, який 
міг бути за ними догляд, якщо 
вони навіть не перебували на об-
ліку в місцевих органах влади? 
Ситуація почала змінюватися 
після 1996-го, коли дві держави 
підписали угоду про догляд за 
військовими могилами. Німці 
підійшли до справи по-
особливому: на основі закину-
тих військових цвинтарів ство-
рили п’ять збірних, куди зво-
зять знайдені останки відразу 
з кількох областей. Такі цвин-
тарі є в Харкові, Кіровограді, 
поблизу Києва, у селі Гончар-
ному біля Севастополя та селі 
Потелич Жовківського району 
Львівської області.

Окрім цього, існують кладо-
вища військовополонених. «Таку 
політику вони проводять у всіх 
державах, де наявні німецькі по-
ховання, це набагато зручніше й 
дешевше», – пояснює Володи-
мир Мотика, директор ПП «Га-
рант», що вповноважене про-
водити розкопки німецьких 
військових могил у Західній 
Україні. Раніше в Потеличі 
було поховано 1500 німців, од-
нак 1997 року до цього цвинтаря 

долучили 3 га землі, й тепер там 
спочиває близько 13 тис. осіб.

Володимир Мотика каже, що 
найбільше проблем виникає в 
археологів із селянами, які 
будь-що прагнуть заробити на 
дозволі провести розкопки на їх-
ньому подвір’ї чи городі. У Ста-
росамбірському районі Львів-
щини священик за згоду про-
вести розкопки на церковному 
подвір’ї навіть вимагав збуду-
вати новий храм. «Таким людям 
я кажу: якщо вам подобається 
жити на цвинтарі, живіть», – 
розповідає Володимир Мотика. 
Втім, наймоторошніша історія 
трапилась у волинському селі 
Смідин, де на кістках було збудо-
вано школу...

 Утім, в Україні є ще й могили 
інших армій, які брали участь у 
Другій світовій. У тому-таки По-
теличі зараз перепоховають за-
гиблих на Івано-Франківщині 
угорців, у Одеській області є за-
хоронення румунів, а в місті Ли-
повець Вінницької області – мо-
нумент на честь загиблих у роки 
війни словаків, які воювали 
на боці Німеччини. У 2013-му 
підприємство «Доля» планує 
провести розкопки поховань 
польських вояків, які полягли 
1939 року, воюючи з німцями.

НІКим Не ВиЗНАНІ
Якщо з перепохованням радян-
ських та німецьких воїнів зараз 
великих проблем не виникає, то 
ситуація з українськими форму-
ваннями в роки Другої світової 
кардинально інша. Пошукова 
робота у цьому випадку відбува-
ється лише завдяки добрій волі 
обласних рад Західної України, 
ну а на військові почесті воякам 
УПА розраховувати не дово-
диться: у колишнього міністра 
оборони України Дмитра Сала-
матіна були інші герої, тож він 
забороняв своїм підлеглим 
брати участь у перепохованні за-
гиблих упівців, а дивізійників і 
поготів.

Попри ці складнощі, Ярос-
лаву Онищукові з колегами вда-
лося торік 24 липня на території 
Старого Села Дрогобицького ра-
йону знайти могили дев’яти во-
яків Української повстанської 
армії, яких потім перезахоро-
нили на міському цвинтарі Дро-
гобича. Ця знахідка – най-
більше колективне поховання 
вояків УПА, яке коли-небудь 
вдавалось знайти шукачам.

Археолог каже, що характер-
ною рисою могил упівців є різ-
нобій у формі, часто вони поєд-
нували німецькі й радянські од-
нострої. З ідентифікацією ве-
ликі проблеми: у кращому разі 
вдається встановити псевдо за-
гиблого, тоді як реальне ім’я – 
надзвичайна рідкість. Причи-
ною є конспірація, яка була су-
ворою необхідністю для всіх, 
хто йшов до лісу.

Дивно, але чималою пробле-
мою є ідентифікувати останки 
вояків дивізії «Галичина», які за-
гинули у «Бродівському казані». 
На всі запити щодо знайдених 
жетонів дивізійників із Берліна 
приходить стандартна відповідь: 
«Немає даних». А неофіційно ні-
мецькі чиновники кажуть: «При-
їжджайте, шукайте в архіві», – 
що наводить на думку, що архів 
дивізії досі лежить ніким не розі-
браний і не опрацьований.

ЗАБУТІ ВІйНи
У 2014 році Україна поряд з ін-
шими європейськими країнами 
мала б ушановувати 100-річчя 
від початку Першої світової 

вій ни, наслідком якої стала ціла 
низка локальних воєн, револю-
цій та партизанських рухів. Од-
нак за поодинокими винятками 
ці події досі не викликали сис-
темного інтересу як у вітчизня-
них археологів, так і в громад-
ськості. Серед винятків – від-
криття в смт Івано-Франкове на 
Львівщині меморіалу загиблим у 
Першій світовій. Водночас цією 
проблемою вже перейнялись ро-
сіяни: благодійний фонд депу-
тата Держдуми Анатолія Лісі-
цина висловив готовність профі-
нансувати пошукові роботи та 
перепоховання 1500 військових, 
які загинули у Карпатах. Про по-
шук жертв інших конфліктів, що 
точились у 20-ті роки ХХ сто-
ліття, ніхто й не говорить. 

Для довідки:  
за інформацією 

Міністерства 
оборони, 2007 

року в Україні було 
перепоховано 800 

останків 
військових,  

2008-го – 2549. На 
2009-й припав 
своєрідний пік: 

6225 осіб. Потім 
кількість 

перепоховань 
стало йде на спад: 
у 2010 році – 3408, 

у 2011-му – 1376, 
нарешті станом на 
15 липня 2012-го – 

319 
бійців

НЕВІДОМІ ВОЯКИ. 
Найбільшою проблемою 
для шукачів тіл загиблих 

вояків залишається 
ідентифікація
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чи заспіває польський 
Сейм голосом КГБ/ФСБ?

Н
аціональні збори Фран-
ції не розглядали, не 
розглядають і ніколи не 
розглядатимуть дії ал-

жирських повстанців у 1945–
1962 роках проти цивільних 
французьких колоністів та ло-
яльних до Парижа мусульман 
як геноцид. Хоча й траплялися 
тоді воістину дикунські епізоди 
(«різанина у Філіпвілі», вибухи 
«пекельних машинок» у місті 
Алжирі, знищення родин тих, 
хто співпрацював із францу-
зами…). Загалом історики на-
зивають цифри: 30 – 150 тис. 
загиблих від рук повстанців ци-
вільних. А ще майже 2 млн бі-
женців до метрополії напере-
додні відступу французьких 
військ … Таку ситуацію вважа-
ють закономірним наслідком 
намагань уряду втримати коло-
нію ціною цієї безперспектив-

ної та історично реакційної ві-
йни.

Та само Палата громад Вели-
кої Британії не розглядає дії по-
встанців «мау-мау» в Кенії як ге-
ноцид білого населення, хоча 
вони в 1950-х роках убивали 
фермерів-поселенців та їхні сім’ї, 
знищували білу адміністрацію, а 
заодно й усіх «неправильних» 
негрів. Мотивація та сама: коло-
ніальна війна; слід було вчасно 
подбати про передачу влади міс-
цевому населенню й добре розу-
міти, що лагідними та краси-
вими такі конфлікти бувають 
тільки в романах письменників-
комуністів. Звісна річ, боротьба 
проти національного гніту не ви-
правдовує морально різанину 
поселенців та злочини проти сі-
мей реальних чи уявних колабо-
рантів, але в такому протисто-
янні уряд держави-колонізатора 

несе на собі не менший тягар 
відповідальності за всі криваві 
ексцеси, ніж його супротив-
ники…

А от у Сеймі Польщі 11 квітня 
зареєстровано проект резолюції 
про визнання ОУН та УПА зло-
чинними організаціями, які вчи-
нили геноцид проти поляків у 
1939–1947 роках. Хоча загалом 
ситуація на Галичині й Волині 
принципово не відрізнялася від 
алжирської чи кенійської.

Нагадаю, влітку 1919 року 
польські війська окупували тери-
торію Західно-Української На-
родної Республіки (Східна Гали-
чина), хоча Рада послів країн 
Антанти не погодилася на 
включення Галичини до складу 
Польщі. І тільки 14 березня 1923 
року на її засіданні  були визнані 
фактичні кордони Речі Посполи-
тої на сході з умовою надання 
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ПОДАРУНОК 
КОЛЕСНІЧЕН-
КОВІ. 
Проект резо-
люції поль-
ського Сейму 
про визнання 
злочинними 
організаціями 
ОУН та УПА на 
руку відвертим 
українофобам 
у вітчизняному 
політикумі

АБО ВЗАємНе ВиБАчеННЯ – 
АБО ХОЛОДНА ВІйНА НА 
ґРУНТІ ІСТОРІї

краєві національно-територіа-
льної автономії. Цього, як ві-
домо, Варшава не просто не ви-
конала, а й розпочала насиль-
ницьку полонізацію та колоніза-
цію, що юридично делегітимізу-
вало її права на етнічні україн-
ські території, підтвердивши, що 
вони окуповані. У 1930-ті роки в 
населенні Волині українці стано-
вили бли  зько 70%, а в 1940-ві 
(коли, влас  не, й розгорівся кри-
вавий конфлікт, який у Польщі 
дехто називає геноцидом) – 
мало не 80%, тоді як поляки – 
лише 15%. І то близько половини 
з них переселилися із власне 
польських земель за 20 міжво-
єнних років у межах політики 
«осадництва Східних кресів» 
(назва теренів сьогоденної Захід-
ної України, Білорусі та Литви). 
Але Друга Річ Посполита вва-
жала ті землі своїми, як Велика 
Британія – Кенію, а Франція – 
Алжир…

Ба більше, колоніальну ві-
йну проти українців польський 
еміграційний уряд вів і після 
того, як територія Другої Речі 
Посполитої була окупована на-
цистами. Мало кому відомо, що 
30 липня 1941 року в Лондоні 
прем’єр еміграційного уряду 
Польщі генерал Сікорський і 
посол Радянського Союзу Май-
скій підписали договір, перший 
пункт якого констатував: «Уряд 
СРСР визнає радянсько-німець-
 кі угоди 1939 року стосовно те-
риторіальних змін у По  льщі та-
кими, що втратили си лу». 
Інакше кажучи, Сталін віддав 
Західну Україну в обмін на бри-
танську підтримку у війні (бо 
підписати таку угоду наполе-
гливо вимагав Черчил  ль). 
Звісно, у стратегічній перспек-
тиві Кре мль навряд чи збирався 
її виконувати (як і сталося піз-
ніше, коли Червона армія пере-
йшла в наступ), але вся «під-
пільна По льща» та всі полі-
тично активні українці Волині й 
Галичини знали: ці краї знову 
перебувають у складі Польської 
держави, і у випадку поразки 
Німеччини відновиться дово-
єнна ситуація. З поправками на 
те, що тут мають високі шанси 
повторитись антиукраїнські 
криваві дійства, які в 1941–1942 
роках учинила Армія Крайова 
на Холмщині й Люблінщині, а 
невдовзі й на Берестейщині (де 
тоді були потужними українські 
політичні сили). А прийде поль-

ська влада – і селянин-
українець змушений буде від-
дати назад землю, якою його 
наділили «совєти». Що мали 
відчувати в цій ситуації укра-
їнці?

І що впадає в око: співвідно-
шення втрат унаслідок взаємов-
бивчих акцій із великою точ-
ністю повторює пропорції етніч-
ного складу населення. Образно 
кажучи, на Волині п’ять україн-
ців убили одного поляка, а п’ять 
поляків – одного українця. Це 
зайвий раз засвідчує, що обидві 
сторони діяли однаковими мето-
дами, і поляків загинуло значно 
більше лише тому, що вони ста-
новили істотну меншість насе-
лення Волині…

Звісно, можна пригадати й те, 
якими методами АК за наказом 
лондонського уряду «прокладала 
коридор» у 1944 році до Львова 
через густо заселені українцями 
території, які листівки, спрямо-
вані проти місцевої національної 
інтелігенції (не має значення, 
бандерівської, мельниківської чи 
більшовицької) випускало поль-
ське підпілля і як ретельно «за-
чищали» місто від наших співвіт-
чизників поляки-бойовики в дні, 
коли Червона армія відбивала 
його у нацистів (так ретельно, що 
знищили, вдершись до квартири, 
навіть керівника прокомуністич-
ної «Народної гвардії імені Івана 
Франка»). Колоніальна війна, яку 
вела Армія Крайова за вказівкою 
еміграційного уряду Польщі, аб-
сурдна: на окупованій спершу на-
цистами, а потім більшовиками 
території битися за те, щоб опісля 
залишити у складі Речі Посполи-
тої землі, абсолютна більшість 
населення яких не є етнічними 
поляками й не хоче жити в Поль-
ській державі…

То невже українська сторона 
має ставити пам’ятник із напи-
сом, скалькованим із сумнозвіс-
ного «Волинського монумента» 
у Варшаві: «Пам’яті українців, 
замордованих на Волині та пів-
ніч но-західних окраїнах україн-
ських етнічних земель у 1939–
1947 роках польськими шовініс-
тами з боївок ендеків та Армії 
Крайової»? А опозиційні сили – 
обіцяти після приходу до влади 
ухвалити симетричну постанову 
Верховної Ради, в якій засудити 
Армію Крайову, Армію Людову, 
Батальйони Хлопські, а заодно 
й польську поліцію на німецькій 
службі?

10 років тому президенти 
обох держав (дарма що були 
свого часу комуністичними но-
менклатурниками високого ран-
 гу) діяли куди мудріше. Бо тут 
або взаємне вибачення – або 
холодна війна на ґрунті ми-
нувшини. Причому в Польщі, 
схоже, проект постанови Сейму 
писали історики й політики, 
котрі пройшли – кожен свого 
часу – вишкіл у КГБ/ФСБ Росії. 
Бо ж у ньому запропоновано 
визнати! Організацію україн-
ських націоналістів, Українську 
повстанську армію, дивізію Ваф -
фен СС «Галичина» й україн-
ську поліцію на німецькій служ-
 бі злочинними організаціями. 
Таке враження, наче цей спи-
сок складали чи то на Луб’янці, 
чи то за участю головного руй-
нівника української освіти й 
науки Дмитра Табачника…

...Сумно, що в разі ухвалення 
постанови Сейму Поль  ща зас-
відчить: українська напівкримі-
нальна «еліта» ближ  ча їй, ніж 
власне українці. А ще така по-
станова (навіть у вигляді про-
екту) є зрадою тих ув’язнених у 
другій половині 1940-х років у 
ГУЛАГу польських вояків та 
українських повстанців, які до-
сить швидко порозумілися й рі-
шуче поставили на місце кримі-
нальну шпану, котра доти вер-
ховодила при підтримці началь-
ства, а потім разом брали найак-
тивнішу участь у табірних по-
встаннях. Сумно… 
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чи варто засуджувати 
волинський злочин?

70 
років тому на Волині трапилася страшна 
річ. Українці про неї дипломатично ка-
жуть «волинські події», «трагедія». 
Поляки відвертіші – «різанина», 

«ludobójstwo» («людиновбивство», польський тер-
мін, тотожний «геноцидові»; останнім часом поміж 
них лунають голоси, що це був не «геноцид», а 
«страшний злочин». – Ред.).
Польські історики, політична еліта, суспільство 
більш-менш суголосно вважають, що за злочин, ско-
єний над поляками, відповідають ОУН та УПА. 
Можна сперечатися, чи керівництво українського 
партизанського руху відразу прийняло рішення про 
винищення поляків, чи хотіло їх лише схилити до 
виїзду, а потім якось так «вийшло само». 
Польська селянська партія (Polskie Stronnictwo 
Ludowe. – Ред.), що входить до правлячої нині в 
Польщі коаліції, внесла проект резолюції, який за-
суджує геноцид з боку українських націоналістів і 
визнає ОУН, УПА, дивізію СС «Галичина» та україн-
ську поліцію на німецькій службі злочинними орга-
нізаціями. 
Цю пропозицію слід розглядати у трьох площинах: 
моральній, політичній та прагматичній. У мораль-
ному сенсі зло треба засуджувати, безсумнівно. А 
вже чи є це завданням парламентаріїв і яке зло на-
лежить засудити, а щодо якого промовчати, зігнору-
вати – то інша справа. У Польщі щороку переважно 
нелегально проводиться кількадесят тисяч абортів, і 
щодо цього питання чо-
мусь ніхто спеціальних за-
конів у Сеймі не ухвалює. 
Політичний вимір закону 
теж знаний. Селянська 
пар  тія, яка вже кілька ро-
ків охоче пасеться на во-
линській темі, зважаючи 
на свого виборця у східних 
(переважно бідних аграр-
них. – Ред.) регіонах Польщі, хоче використати 
70-ту річницю трагедії для зміцнення власної 
політичної позиції. Залишається прагматичний 
вимір: чи взагалі полякам, Польщі та Україні піде це 
на користь. Поляки й українці мають різні способи 
розуміння історії: не йдеться лише про те, що вони 
інакше розглядають ті чи інші історичні події – це 
нормально. Для українців, особливо східняків, істо-
рія польсько-українських відносин – то, вживаючи 
порівняння одного з моїх колег, представника точ-
них наук, немов «Пунічні війни». І це досить важ-
лива різниця між Україною та Росією. З росіянами, 
російською владою поляки можуть, дотримуючись 
певної симетрії, дискутувати щодо злочинів сталі-
нізму. Ми переконані, що Сталін – злочинець, а Пу-
тін – державний муж. З українськими партнерами 
трохи інакше, бо – прошу вибачити – самі між со-
бою не можуть порозумітися.

Чого хоче Янукович? Як і кожен політик, передовсім 
влади та пов’язаних із нею статків. Але для цього все 
ще потребує підтримки виборців. Останні зацікав-
лені, хоч і без особливої охоти, у співпраці України з 
Євросоюзом. Тому принаймні офіційно Янукович 
не відмовляється від європейського напряму і роз-
раховує, що Польща в цьому йому допомагатиме. 
Правдоподібно готовий заплатити високу ціну за 
подальший захист українських інтересів у Брюсселі 
та спільні світлини з президентом Броніславом Ко-
моровським, що засвідчують неізольованість укра-
їнського лідера в ЄС. Якщо цією ціною для поляків 
мусить бути історія, то чому ні?
Хочу, щоб мене правильно зрозуміли. Не засуджую 
того факту, що Польща співпрацює з Україною Яну-
ковича. Вважаю, що ця співпраця в інтересах як 
Польщі, так і певною мірою України. Не бажав би, 
щоб ЄС реалізував щодо України білоруський сцена-
рій. Вказую на іншу проблему – цьогоріч жертвою, 
принесеною в інтересах польської та української 
влади, може стати історія. Майже як за Кучми в 
2003 році.
Такий підхід польської сторони видається мені не-
продуманим. В ім’я моральних цінностей, історичної 
правди, заспокоєння родин жертв вимагаємо від 
українців, від української влади, щоб засудили УПА. 
Янукович, як було сказано вище, можливо, охоче це 
зробить. Для багатьох українців, для української на-
ціональної ідентичності, до цього часу слабкої, а в де-

яких регіонах in statu 
nascendi (у зародковому 
стані. – Ред.), це буде тра-
гедія. Українці мають ви-
бір поміж національною та 
(пост)радянською тотож-
ністю. Важливим елемен-
том першої є історія по-
встанської боротьби під 
час Другої світової вій ни. 

Так, УПА була націоналістичною. Так, вбивала 
поляків. Але боролася із совєтами. Вела безна-
дійну, абсурдну боротьбу, про умови якої поль-

ським воякам антикомуністичного підпілля навіть не 
снилося. Націоналізм є дитячою хворобою європей-
ських народів, принаймні в нашій частині конти-
ненту. Поляки через нього пройшли, згадати лишень 
Романа Дмовського. Чому ми відмовляємо в цьому 
українцям? Можливо, нам підказує серце, а розум 
промовляє інше. Якщо Україна повинна перетвори-
тися на важливу державу Центральної Європи, а не 
пострадянську постколонію на кшталт Білорусі, вона 
мусить мати власну історію – національну, не про-
диктовану з Москви. Її елементом є Українська по-
встанська армія. Той, хто в Польщі вважає, що на мо-
гилах бандерівців домовиться з донецьким кланом, 
попри позір ний успіх, діє всупереч довгостроковим 
інтересам обох держав. 

УКРАїНА мУСиТь мАТи 
ВЛАСНУ НАЦІОНАЛьНУ 

ІСТОРІю, А Не 
ПРОДиКТОВАНУ З мОСКВи. 

А її еЛемеНТОм є УПА
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«Український тиждень» і Польський 
Інститут у Києві запрошують на зустріч
у межах проекту «Європейський
досвід: Польща». 
Наш гість – ЄЖИ СТЕМПЄНЬ, екс-голова 
Конституційного суду Республіки Польща 

ЄЖИ СТЕМПЄНЬ – директор Інституту 
громадського сектору та суспільної 
політики Університету Лазарського 
у Варшаві, віце-президент Ради заснов-
ників Фонду розвитку місцевої де-
мократ�.  
У 1980-х – активний діяч профспілко-
вого руху «Солідарність», у 1989-му – 
учасник «Круглого столу». 
1989–1993 роки – сенатор РП, голова 
Коміс� з місцевого самоврядування 
і державного адміністрування. 
1997–1999-й – заступник міністра 
внутрішніх справ і адміністрац�. 
1999–2008-й – суддя Конституційного 
суду РП, 2006–2008-й – голова 
Конституційного суду РП.

Генеральний інформаційний партнер ВХІД ВІЛЬНИЙ

Тема зустрічі: «Правові основи 
фінансування політичних 
партій у Польщі»

17 | 05 | 2013

18:30
Захід відбудеться 
у Книгарні «Є» 

(Київ, вул. Лисенка, 3)

ПОЛЬЩА

(п’ятниця)



Ф
ільм «Наші батьки, наші 
матері» другого німець-
кого телеканалу ZDF 
привернув увагу бага-

тьох глядачів. Трилогія з докумен-
тальними додатками продюсера 
Ніко Гофмана коштувала €14 млн 
і мала дуже потужну медійну 
кампанію. Всі найбільші ні-
мецькі газети писали про стрічку 
як про нагоду розповісти моло-
дим німцям уже забуту історію. 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
закликав, щоб усі сучасні поко-
ління збиралися перед екранами 
і скористалися чи не останньою 
нагодою послухати оповідання 
дідусів. За оцінками тамтешніх 
коментаторів, під час показу 
17–20 березня серіал перегля-
нули 21 млн глядачів. 

Стрічка привернула увагу і в 
Польщі, де була піддана гострій 
критиці. А все завдяки пред-
ставленню партизанів Армії 
Крайової як антисемітів. Ди-
ректор польського каналу TVP 
Юліуш Браун написав директо-
рові ZDF листа з протестом.  
У відповідь ZDF висловив жаль, 
що вразив поляків, але не пере-
просив. Їхнє обурення посилив 
коментар німецького журналу 
Вild, що в АК воювали «поль-
ські націоналісти, а антисемі-
тизм був у її рядах надто поши-
реним». Протестувало Поль-
ське посольство в Берліні, наді-
славши листи до редакції Bild i 
ZDF. Останній запевнив, що ме-
тою авторів фільму не була ре-
лятивізація історичних фактів 

чи німецької відповідальності 
за військові злочини. Адже в 
документальних додатках до 
стрічки розповідається про 
польське село, в якому перехо-
вувалися євреї та яке знищили 
німці. 

Тим часом хвиля критики 
докотилася й до німецьких ЗМІ. 
«Слід порушити питання, чи ні-
мецький фільм, зосереджений 
довкола власної історії, повинен 
втручатися в історичні дебати 
сусідньої країни […] Польський 
рух опору проти німецького 
окупаційного терору було пред-
ставлено в стрічці переважно 
як антисемітський, що значною 
мірою позбавляє його легітим-
ності», – пише Mitteldeutsche 
Zeitung. 

Варшавський кореспондент 
Die Welt Ґергард Ґнаук у статті 
«Поляки слушно обурюються 
антисемітським образом Армії 
Крайової» (Gazeta Wyborcza) 
звертає увагу на те, що Ніко 
Гофман не відмовився від та-
кого бачення поляків. Ґнаук по-
годжується, що антисемітизм 
був дуже поширеним у поль-
ському суспільстві, додаючи, що 
це саме можна сказати про що-
найменше половину Європи. 
Однак неправильно показувати 
польський рух Опору німець-
ким глядачам саме з негатив-
ного боку. 

«Головна проблема німців, 
– визнає кореспондент найбіль-
шого польського тижневика 
Gazeta Wyborcza Бартош Вєлін-

ський у статті «Хто пояснить 
німцям, що АК – це не СС», – 
полягає в тому, що вони пови-
нні допасувати вподобанням 
міщанської аудиторії. Вони не 
можуть обтяжити історією, 
надто злякати трупами. Не 
може також обійтися без ко-
хання і поєдинку добра зі злом. 
Ця суміш завжди смакує як сі-
мейний вестерн із тим, що розі-
грується на тлі прапорів зі свас-
тикою. Молодий офіцер вер-
махту стане запеклим пацифіс-
том і, деградувавши, опиниться 
в карному батальйоні, а мобілі-
зований ідеаліст перетвориться 
на бездушну машину для вби-
вання». 

Про що ж фільм? Прочи-
тавши польські коментарі, лише 
смілива людина наважиться 
його переглянути. Хоча там 
йдеться зовсім не про поляків-
анти семітів. Від перших кадрів 
стрічка вражає іншим поглядом 
на війну через переживання 
драми особистої долі героїв. Сю-
жет розпочинається у 1941 році 
перед атакою Німеччини на 
СРСР та описує долю п’яти дру-
зів із Берліна: братів, які стали 
солдатами, санітарки, співачки 
та єврея. Вони на вечірці роб-
лять спільну фотографію на 
пам’ять, яку потім кожен із них 
зберігає. Герої постають перед 
питаннями етики на війні – 
дружби й службових обов’язків, 
тиском пропаганди та особис-
тих страждань. Етика на війні 
така: не вистрелити в іншого 
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Автор: 
Катерина 
Новікова
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КУЛьТУРТРЕГЕРСТВО? 
Автори німецького 

документального фільму 
«Наші батьки, наші 

матері» не оминули 
також украй популярного 
образу українця-поліцая-

антисеміта, на тлі якого 
бійці Вермахту бачаться 

воїнами гуманітарної 
місії, доблесними 

хрестоносцями
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означає самому померти. Після її за-
кінчення друзі, які вижили, зустрі-
чаються знову в тій самій, але зруй-
нованій кав’ярні.  

Можна слушно обурюватися ра-
зом із полякам, оскільки в фільмі є 
й антиукраїнські ноти. Проте ви-
кривлення образів героїв та ідеї 
фільму веде лише до утвердження 
негативного стереотипу німців. Чи-
таючи польські статті, можна 
скласти враження про стрічку як 
про чергову історичну атаку Німеч-
чини на Польщу. Тим часом сюжет 
про антисемітськи налаштованих 
партизанів АК є лише фрагментом. 
Німецький єврей Віктор, який вті-
кає разом із полькою з товарняка, 
що віз їх до концтабору, спочатку 
рятується від польських селян, які 

готові видати його. Далі потрапляє 
до партизанського відділу АК, де 
змушений приховувати свою націо-
нальність під час допиту. Однак, 
коли випускає євреїв із затрима-
ного потягу, всі розуміють, хто він, і 
його виганяють. Набагато гірше зо-
бражений український загін співп-
рацівників допоміжної поліції, 
який на початку першої серії зганяє 
та вбиває групу євреїв. Однак най-
більш негативним героєм є німець-
кий партійний функціонер, який 
після війни вдало пристосовується 
до нової ситуації. 

Варто вивчати та пам’ятати події 
недавньої історії, але чи слід пере-
давати наступному поколінню старі 
незгоди. У відповідь на польські 
протести телеканал ZDF зніматиме 
документальний фільм про Польщу 
під гітлерівською окупацією. Авто-
ром буде польський режисер Ан-
джей Клямт, який 15 років живе і 
працює в Німеччині.  

Творці стрічки прагнули пока-
зати історію Другої світової війни з 
німецького погляду. В основу лягли 
інтерв’ю з її учасниками, мемуари 
та консультації з істориками. Однак 
автори обмежилися переважно нім-
цями, у документальних додатках 
виступають лише два свідки війни з 
колишнього СРСР. Безперечно, з 
одного боку, представляючи істо-
рію в художній формі крізь призму 
життєвих переживань героїв, втра-
чається певна об’єктив ність. З дру-
гого – це дає можливість краще 
зрозуміти вій ну як людську траге-
дію, а не перемогу чи поразку однієї 
зі сторін.    

УКРАїНСьКий СюжеТ 
Наявний у німецькій документальній 
кінострічці «український сюжет» є відо-
браженням типового стереотипу щодо 
участі українців у Другій світовій війні 
як найактивніших прислужників гітле-
рівців і ще лютіших нелюдів та злочин-
ців, аніж самі нацисти. Зокрема, чого 
тільки вартий епізод із відбиванням ні-
мецькими солдатами в української до-
поміжної поліції (чомусь під Смолен-
ськом!) єврейської дівчинки начебто з 
гуманних мотивів, мовляв, «вони ж не 
можуть вбивати цивільних!», після чого 
німці розстрілюють українського полі-
цая, виголошуючи: «Керувати цим 
українським лайном – яка честь для ні-
мецького офіцера!» На жаль, той факт 
залишився поза увагою більшості укра-
їнських медіа, в той час як звинува-
чення у стрічці польського національ-
ного підпілля в антисемітизмі спрово-
кувало міжнародний скандал. 

БЕЗ 
КОМПРОМІСІВ. 
Реакція 
польських 
друкованих 
ЗМІ на скандал 
із німецькою 
стрічкою, в якій 
бійці АК були 
зображені як 
антисеміти



Народжені літати 
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1
6–18 травня в Києві відбудеться Між-
народний фестиваль прогресивної 
музики та цифрового мистецтва 
NextSound. Організатором імпрези 

виступив вітчизняний лейбл Nexsound, 
який понад десятиліття представляє Укра-
їну майже на всіх найбільших європей-
ських форумах сучасної експерименталь-
ної музики та медіа-арту. Сьогодні в його 
списку більш ніж 60 релізів українських і 
закордонних музикантів, з-поміж яких 
kotra, Андрій Кириченко, Zavoloka, Алла 
Загайкевич, Muslimgauze, kim Cascone, 
Francisco Lopez. Фестиваль презентуватиме 
добірку найсучасніших і найсміливіших 
експериментів у роботі з аудіо та відео, а 
також прем’єрні виступи відомих у світі ви-
конавців, більшість із яких уперше грати-
муть в Україні. Серед учасників цьогоріч-
ного фесту – британець Christian Vogel (на 
фото), Radian (Австрія), kammerflimmer 
kollektief (Німеччина), Tape (Швеція), 
kanding Ray (Франція – Німеччина), Grischa 
Ichtenberger (Німеччина), Jan Jelinek (Ні-
меччина), Sisters (Польща) та ін. «Ми роз-
раховуємо насамперед на молоду інтелі-

генцію віком від 17 до 40, яка цікавиться ак-
туальним мистецтвом та сучасною музи-
кою, – зазначає Андрій Кириченко, голова 
оргкомітету фесту. – Водночас наше дійство 
буде цікавим і для широкого кола слухачів, 
адже є чимало людей, охочих дізнатися 
щось нове про музику, але такого нового, 
незвичайного не знайдеш у нашому медіа-
просторі. Тому, думаю, багатьом на-
віть не причетним до авангарду 
сподобається наш фестиваль. 
Приміром, якщо в четвер 16-
го числа ми презентувати-
мемо справді найпередові-
ший край електронної му-
зики, то у п’ятницю в нас 
буде легший для непід-
готовленого слухача 
коктейль із джазу, по-
строку та електро-
ніки. Не кажучи вже 
про третій день, 
максимально зо-
рієнтований на 
звичайну ауди-
торію».

У столичному кінотеатрі «Київ» із 
25 квітня по 1 травня відбуватиметься 
четвертий Фестиваль голландського 

кіно, названий на честь одного з найчарівні-
ших фільмів світового кінематографа «Ле-
тючий голландець» Йоса Стеллінга. У межах 
заходу буде показано п’ять фільмів: три 
ігрових і два документальних. Усі вони чу-
дово вписуються в парадигму кіно Нідерлан-

дів, виявляючи знакові теми і моменти там-
тешнього життя. Наприклад, вплив соціаль-
них мереж на стосунки чоловіка і жінки, які 
в реальності є набагато складнішими, ніж в 
інтернеті («Лотос» Паскаля Сімонса). Або 
розвиток клубного життя, що, зокрема, від-
бувається в стінах колишньої дерелігізованої 
церкви. І вибір місця багато про що каже 
(«Парадізо» Джероена Берквенса). Або 

значення і справжня сила голландської лібе-
ральності, що дає можливість навіть повіям 
зорганізувати профспілку («Знайомство з 
Фоккенами» Габріель Проваас і Роба Шре-
дера). Плюс просто значущі драматургічні 
зразки, що, як правило, випадають із сис-
теми визначення загальних обрисів кінема-
тографії Нідерландів («Галченя» Боуде-
вейна Кооле). 

Фестиваль Next
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Книжкова ілюстрація і театральний плакат в Україні лише починають вибор-
суватися з тенет хуторянства, накинутих радянськими «стандартами». Ці те-
нета, як і всі продукти промисловості Країни Рад, слугують іще довго після 

спливання гарантійного терміну. Втім, як засвідчили дві нещодавні виставки: 
лютнева Трієнале книжкової графіки та березнева Трієнале сценографії, пози-
тивні зрушення все ж таки намітилися. Лунким перегуком із цими подіями стала 
щойно відкрита в Києві «Колекція чудес» Ісідро Феррера. Виставка, яку привіз 
нам ілюстратор, відомий далеко за межами рідної Іспанії, демонструє, що таке 
європейський рівень і на що справді можна орієнтуватися в художньому оформ-
ленні. Передовсім Ісідро Феррер – фантазер. Створюючи сотні концептуальних 
образів та бриколажів, він практично не повто-
рюється. Тут і там виринають мотиви смерті й 
еросу, типовий для міфології й дещо моторош-
ний сьогодні тотемізм, архаїчні ляльки та маски, 
ворожість предметів, сюрреалістичні алюзії на 
Лорку й Далі. Феррер авангардний і традицій-
ний водночас. Його прості й дотепні роботи по-
єднують зворушливі асоціації з дитинством та 
зріле критичне висловлювання, наче абетка рап-
том заговорила на дорослі теми. «Дорослість» 
криється ще й у тому, що художник не чекає при-
мхливої музи, аби швиденько перелити ідею в 
матеріал, кожен майбутній образ він ретельно випрацьовує. «Будуючи концепту-
альний каркас твору, я завжди пам’ятаю про неоднозначність. Точних пояснень 
не шукаю, вони нецікаві. На будь-яке запитання є кілька відповідей, і всі вони 
дражнять. Тож люди, які відштовхуються лише від певного й відомого, не можуть 
рухатися вперед», – каже Феррер. Звісно, на українських теренах нас тішать мис-
тецькі об’єднання «Вал» та «Аґрафка» чи Гриця Ерде, чиї роботи сміливо стають 
поруч із європейськими. Проте це лише крапля в морі: щоб жити в естетичному 
просторі та ще й сприймати не однозначність, яка підштовхує до розвитку, бага-
тьом українцям потрібно ставати працьовитими фантазерами. Почати можна з 
виставки Ісідро Феррера, він путящий учитель. 

Кохайтеся, чорнобриві…

У культурному середовищі стався мезальянс. Ро-
сійськомовна гламурна «діва» масової літера-
тури «одружила» на собі українського гуру 

контркультурників і анархістів Сергія Жадана. Випло-
дом цього нерівного шлюбу стала двомовна книжка 
«Палата № 7» (у назві криється алюзія на Чєхова). 
Словом, суцільна «дружба народів». Прогресивна 
громадськість ніяково мовчить. Ніби всі й усвідомлю-
ють, що історія «з душком», але майже ніхто не кри-
тикує цього дивного з погляду етики й естетики ново-
створеного тандему. Дехто несміливо виправдовує 
спільний проект письменників комерційною доціль-
ністю. Утім, щодо останньої є великі сумніви, адже не 
зрозуміло, на кого розрахована ця книжка. На чита-
чок жіночого глянцю, які оргазмують над колонками 
та книжечками Лади Лузіної? Навряд чи їм припаде 
до смаку «пацанська» стилістика Жадана. «Цільова 
аудиторія» письменника з іміджем нонконформіста 
теж буде явно не в захваті від глянцевого сусідства 
«киевской ведьмы». Тому навряд чи «Палаті…» 
світить перспектива стати 
бестселером. Якщо відки-
нути суто фінансовий ін-
терес, стає зовсім не-
втямки, про що думав 
Сергій Жадан, коли зва-
жився на такий крок. 
Може, бажав потрапити 
у великоросійські довко-
лалітературні тусовки? 
Сумнівно. Слави хоті-
лося? Схоже, що така 
слава тільки псує його 
репутацію. Чи прагнув 
показати всім, що він 
такий демократичний і 
для нього немає зна-
чення, якою мовою партнер по 
книжці глаголить, хоч і регіонально визнаною? Чи, 
може, літератор не здатен розлучитися з дитячою 
фантазією про свої твори на кожній розкладці? 
Щоб і в райцентрах, і на привокзальних ринках, і 

на пляжах у Криму: «Шаурма! Пахлава! Жадан і 
Лузіна!» Лаври уві сні не дають спокою… київські. 
Чимало читачів української літератури наївно че-
кали, що рано чи пізно Жадан напише книжку зі 
шматками непросмаженого-ще-з-кров’ю життя. І 
як центральний автор свого покоління скаже 
йому, що все недарма. Лірично, експресивно, 
динамічно й глибоко – так, як він уміє. Його вже 
навіть у курси сучасної літератури та дорослі під-
ручники вводити стали. А він – ляп і далі з фрей-
лінами жартує. Найбільша частина читачів Жа-
дана – модерно налаштована проукраїнська 

молодь. А він їм двомовну книжечку тиць – будьте 
щасливі та рівноправні! Колись так само зробив 
Кузьма. Наприкінці 1990-х він був справжнім музич-
ним гуру. І проекти його називалися концептуально: 
«Мова риб», «Казки»… А потім у вирішальний мо-
мент він бац – і заспівав із Наталею Могилевською. І 
нічого від гуру не лишилося – лише сарказм і «Паю-
щіє труси». Для Сергія поки ще не все втрачено. За-
раз його читачі тільки скривляться. Але ще один та-
кий проект – і він ризикує залишитися сам. Ім
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В Україні голландське кіно знане зде-
більшого за фільмами вже згадуваного 
Стеллінга – 2006 року він знімав свою 
чергову стрічку «Душка» в Україні за 
участю Серґєя Маковєцкого та Руслани 
Писанки. Ну і, звісно, за роботами Пауля 
Вергувена, експресивного і сміливого ре-
жисера, який свого часу відкрив для світу 
актора Рутгера Гауера і подарував епо-
хальні «Турецькі фрукти» любителям 
еротичного кіно, а «Плоть і кров» – істо-
ричного. Хоча всесвітню популярність 
Вергувену забезпечили не ці стрічки, а 
голлівудська класика «Згадати все», 
«Основний інстинкт» та «Робокоп». Так 
само через Голлівуд на очі до широкого 
загалу потрапив Антон Корбейн, відо-
мий фотограф і кліпмейкер, режисер-
ському злету якого посприяв не так його 
дебютний повний метр «Контроль», як 
особисте запрошення Джорджа Клуні зні-
мати фільм «Американець». Загалом 
список голландських кіноперсон, відомих 
у всьому світі, доволі скромний: після 
Фамке Янссен та Єруна Краббе назвати 
когось і не побачити запитання в очах 
«хто це?» важко. Та й перелік неорди-
нарних творців, зорієнтованих на пошуки 
нового, теж неширокий. Поціновувачі 
кіно як виду мистецтва точно знають мае-
стро абсурду та чорної комедії Алекса ван 
Вармердама. Не пам’ятати про Тео ван 
Гога теж не можна, причому, на жаль, не 

так завдяки його стрічкам, як через заги-
бель від рук ісламського фундамента-
ліста, причиною якої стала 12-хвилинна 
короткометражка режисера. Решта – ви-
жимки з понад півтисячі фільмів, ко-
ротко- і повнометражних, анімаційних та 
документальних, які щороку знімаються в 
Нідерландах і, що характерно, майже в 
повному обсязі демонструються, примі-
ром, на кінофестивалі в Утрехті. Нідер-
ландське кіно загалом вирізняється добре 
злагодженою системою ідея – фінансу-
вання – виробництво – показ. Цей підхід 
разом із максимальною демократичністю 
та багатою національною культурою ро-
бить країну такою комфортною для кіне-
матографістів, що, скажімо, режисер Пі-
тер Ґріневей, британець за народжен-
ням, переїхав на ПМЖ до Амстердама.

Варто побачити 

«Галченя». реж. боудевейн Кооле
Красиве і дуже щемливе кіно, але, 

незважаючи на смуток, воно тішить 
вільно блукаючою камерою, влучністю 
деталей і вселенського значення фіна-
лом. Режисер Кооле придумав камерну 
історію про любов хлопчика до галченя, 
сум за мамою і переродження батька. 
Але та камерність є істинною симфонією 
життя з багатющою палітрою образів і 
непідробною справжністю почуттів. А 
таке в наш час на вагу золота. 



С
ьогодні найвідоміший твір 
Капоте вважають настіль-
ною повістю загіпнотизова-
них красивим життям фан-

тазерок віком від 15 до 30 років. А 
в 1958-му ця нью-йоркська істо-
рія, що вперше вийшла друком у 
чоловічому глянці, стала хітом 
ще й завдяки соціальному зву-
чанню: автор розповів про нових 
персонажів великого міста. 

Відомий із плакатів тради-
ціоналізм Сполучених Штатів 
Америки середини ХХ століття 
значною мірою позірний. Про-
паганда патріархальних цін-
ностей, численні причепурені 
картинки дисонують з ідеями, 
які звучать дедалі частіше й 
гучніше: вільне кохання по-
ряд із сімейним життям, еман-
сипація жінки, боротьба за 
права представників нетради-
ційних сексуальних орієнта-
цій. Ще кілька років – і грома-
дяни вийдуть на вулиці, а поки 
що про «альтернативу» гово-
рять одиниці, найчастіше в 
мистецьких колах. 

ґюстав Фло-
бер «Пані 
Боварі». 
Класичний 
роман про 
молоду 
жінку, яку не 
влаштову-
вало бу-
денне про-
вінційне 

життя. Потрапивши під владу 
романтичних штампів літера-
тури, вона прагне реалізувати 
їх на практиці: заводить кохан-
ців, намагається втекти з ними 
світ за очі, витрачає чоловікові 
гроші на дорогі речі. Зрештою 
героїня, розчарувавшись у 
своїй утопічній мрії, покінчує 
життя самогубством.   

Трумен  
Капоте 
«Діти  
в день  
наро-
дження». 
Одна з 
ранніх но-
вел пись-
менника є 
своєрід-

ним приквелом до «Сні-
данку під «Тіффані». Тут 
ідеться про дивне дівчисько, 
яке разом із матір’ю приїж-
джає до невеличкого міс-
течка й поводиться незви-
чайно, по-королівськи, та-
ким чином захоплюючи і 
відвертаючи корінних меш-
канців. 

Крістофер 
Ішервуд 
«Прощавай, 
Берліне!». 
Роман у но-
велах, де 
змальовано 
Берлін 
1930-х років 
– зовсім ін-
ший, такий, 

яким він був перед приходом 
до влади нацистів. Світ багатих 
єврейських родин, які не вірять 
у серйозність небезпеки, каба-
ретковий богемний світ, пара 
гомосексуалістів, які прагнуть 
визнання своїх прав, – реалії 
часів Веймарської республіки, 
показані очима закордонного 
журналіста. 

маріо Вар-
ґас Льйоса 
«Витівки 
кепського ді-
вчиська». 
Перекладач-
синхроніст із 
дитинства за-
коханий у 
дивакувату 
дівчину. 

Вона виникає в його житті що-
разу, коли герой втомлюється її 
чекати, і несподівано зникає в 
погоні за черговою нездійснен-
ною фантазією про нове життя 
та любов. Наприкінці смер-
тельно хвора дівчина прихо-
дить до нього вмирати, і наре-
шті стає тільки його або вос-
таннє створює таку ілюзію.   

ще чиТАТи 

Текст і місто 
«Сніданок під «Тіффані» Трумена Капоте набув популярності 
завдяки соціальному звучанню і тільки потім почав  
сприйматися як атрибут гламуру
Тиждень продовжує 
серію публікацій, у яких 
пропонує глибші 
тлумачення значущих 
для світової культури 
творів. У № 27 ішлося 
про анти утопію Рея 
Бредбері «451° за 
Фаренгейтом». Про 
детективи Аґати Крісті 
ми писали в № 34. 
Об’єктом літературно-
політичного аналізу в № 
40 став роман «Ім’я 
троянди» Умберто Еко. 
Рубрика «Культурний 
мінімум» у № 47 була 
присвячена «Лоліті» 
Владіміра Набокова. У 
№ 1-2/2013 ми звернули 
увагу на «Сто років 
самотності» Ґабріеля 
Ґарсіа Маркеса. № 8 
розкривав особливості 
«Жінки французького 
лейтенанта» Джона 
Фаулза. У нинішній 
літературній розвідці 
читайте про «Сніданок 
під «Тіффані» Трумена 
Капоте 

Автор: 
Оксана щур
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еКРАНІЗАЦІЯ КНижКи 
Приклад голлівудської екранізації «Сніданку під «Тіффані» 
демонструє, як індустрія пропаганди намагалася адаптувати 
літературний твір для масового споживача. Книжку прочитає 
не кожен, а ось кінематограф має колосальний вплив на чис-
ленну аудиторію. Образи головних героїв справді сприймали 
як виклик традиційній моралі, спробу зафіксувати в літера-
турі те, про що не говорилося. Тож оповідача, прототипу са-
мого Трумена Капоте, з гомосексуаліста зробили альфонсом, 
якого утримує старша заможна жінка. Таким чином історія 
дружби персонажів перетворилася на любовну інтрижку 
двох людей, які живуть коштом своїх коханців. За легендою, 
на роль Ґолайтлі сам автор лобіював кандидатуру Мерілін 
Монро і був надзвичайно розчарований тим, що централь-
ною постаттю екранізації стане Одрі Гепберн. Утім, стрічку 
це якраз врятувало, бо аристократична Одрі, на відміну від 
фігуристої білявки, не викликала жодних підозр у легкій поведінці й здавалася неземним ство-
рінням у паноптикумі нью-йоркського бомонду, а не дівчиськом із техаської ферми. Та й під 
опис головної героїні вона підходила краще. Фільм зрештою увійшов до світової скарбниці ро-
мантичних комедій і допоміг «Сніданку під «Тіффані» стати найвідомішим твором Трумена Ка-
поте поряд із психологічним трилером «Холоднокровно», який вважають найкращим романом 
автора. Є також театральна постановка, мюзикл і телеверсія «Сніданку...», але жодна з цих 
адаптацій не досягла й частини популярності екранізації.

Головні герої книжки Тру-
мена Капоте – письменник-
початківець і дивна дівчина із 
сумнівною поведінкою. Він мріє 
про літературне визнання, вона 
– про багатство і любов. Це 
дружний тандем, адже роман 
між ними неможливий через го-
мосексуалізм персонажа, про 
який читач може лише здогаду-
ватися завдяки низці тонких де-
талей: тут немає згадок про 
партнерів оповідача і тим більше 
еротичних сцен. Його подруга 
Голлі Ґолайтлі – представниця 
café society, товариства завсід-
ників модних ресторанів та 
кафе, яка проводить час із ба-
гатими чоловіками, отримує 
гроші та подарунки за секс і 
мріє окрутити когось із них – 
радше наголошує на цьому, ніж 
справді мріє. 

Другорядні персонажі також 
уособлюють соціальні портрети 
Нью-Йорка 1943–1944 років (саме 
в цей час відбувається дія твору): 
манекенниця, спадкоємець фі-
нансової імперії, кіноагент, мафі-
озі, власник дрібного бару, фото-
граф… Більшість із них захоплені 
дивакуватою Голлі, яка інтуї-
тивно витворює образ непрак-
тичної авантюрної дівчини, неза-
лежної від конкретної особи. Її 
існування – це реалізація на-
смиканих із журналів та кіно 
стереотипів, які на практиці ви-
даються естетизованим безла-
дом в усіх сферах: від сексуаль-
них стосунків до розміщення 
одягу в квартирі. Саме заради 
такого життя дівчина полишила 
техаську ферму і втекла до мега-
поліса. Втіленням недосяжної 

стабільності для неї стає цен-
тральна крамниця ювелірного 
дому Tiffany & Co на розі П’ятої 
авеню. До речі, поснідати там 
неможливо – хіба що знадвору 
біля вітрини. Фінал цієї історії 
не надто щасливий для героїні, 
утім, його не варто сприймати 
як дидактику, притаманну чис-
ленним книжкам про загублені 
жіночі душі.

ВІД мОРАЛІЗАТОРСТВА ДО 
ВиЗНАННЯ 
Думку про те, що 
кожна людина 
має право на ви-
бір будь-якого 
шляху, навіть не 
надто правиль-
ного з погляду 
традиційного сус-
пільства, письмен-
ники підхопили 
ще понад 200 ро-
ків тому. Найя-
скравіше такі сю-
жети представлені у 
творах британських 
авторок вікторіан-
ської доби: Джейн 
Остін, сестер Бронте, Джордж 
Еліот. Їхні класичні тексти стали 
основою традиції жіночого 
письма і літератури для жінок. 

У романі Теодора Драйзера 
«Сестра Керрі» йдеться про дів-
чину, яка приїхала до великого 
міста й зуміла власними си-
лами втілити «американську 
мрію». Ставши відомою актор-
кою, Керрі не згадує ані про 
свою небагату родину, ані про 
колись близьких людей. Звідки 
стільки егоїзму? Чи є його при-

чиною славно звісне мораліза-
торство Драйзера? Трумен Ка-
поте до Голлі ставиться зі зна-
чно більшою симпатією, 
хоча вона так і не досягає 
кар’єрного злету. Про 
минуле міс Ґолайтлі 
згадує не охоче: надто 
вже складним воно 
було, але регу-
лярно надсилає 
листи і банде-
ролі братові на 

фронт. 
Успіх 

«Сніданку 
під «Тіф-

фані» засвід-
чив визнання 

суспільством типу 
жінок, які не є ак-
тивними борцями 
за власні права, 
але своєю пове-
дінкою утверджу-
ють свободу жити 
так, як їм зама-
неться; наступ-
ним етапом стала 
друга хвиля фе-
мінізму. У літе-

ратурі повість дала поштовх роз-
витку жанру чік-літ – легких тек-
стів про життя самостійної ді-
вчини у великому місті. Такі 
твори часто багаті на кінемато-
графічні прийоми та глянцеві 
штампи – чимало авторок 
приходять у літературу з жур-
налів, де свого часу активно 
друкувався і сам Капоте. А 
описане в «Сніданку…» середо-
вище згодом трансформува-
лося в те, що зараз називаємо 
світом гламуру. 

ЛІТеРАТУРНий ПРОТОТиП
Образ легковажної пред-
ставниці богеми Капоте за-
позичив у свого літератур-
ного наставника Крістофера 
Ішервуда. Кабареткова спі-
вачка Саллі Боулз – героїня 
однієї з новел книжки «Про-
щавай, Берліне!». Грандіозні 
фантазії, численні коханці, 
невеликий талант: Саллі 
дуже схожа на Голлі, але 
простакуватіша і менш ви-
тончена. Щодо ї ї характе-
ристики читач сумніву не 
має, тоді як вона балансує 
на межі між ельфом і дівчи-
ною на вечір. До речі, у 
1970-х роках на екрани ви-
йшов славетний мюзикл 
«Кабаре» за мотивами но-
вели, де богемну співачку зі-
грала Лайза Мінеллі. 

БІОГРАФІчНА 
НОТА 
Прозаїк Трумен 
Капоте (1924–
1984) – активний 
учасник життя 
американського 
бомонду. При-
ватне життя 
письменника 
(він був відкри-
тим гомосексуа-
лістом) привер-
тало майже таку 
саму увагу шану-
вальників, як і 
його твори. Се-
кретом успіху Ка-
поте є надзви-
чайна точність і 
влучність 
письма, довер-
шеність компо-
зиції. Автор уни-
кає другорядних 
сюжетних ліній 
без розвитку, за-
йвих персона-
жів. Яскраві візу-
альні образи в 
його творах є ре-
алізацією одного 
із законів глянце-
вого письма: не 
розказати – по-
казати, як усе 
відбувається. Зго-
дом Капоте ви-
користав ці при-
йоми в «Холод-
нокровно», 
ставши осново-
положником 
жанру non-fiction 
novel, коли про 
документальний 
сюжет розказано 
засобами худож-
ньої літератури. 
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Вихований естетикою
Луї Франк про брак відповідальності в сучасному світі, традиції 
конкуренції та сценічне шаманство

Л
уї Франк, екс-вокаліст 
гур  ту Esthetic Education, 
– це нетиповий приклад 
того, як іноземець із хо-

рошої сім’ї, з доброю освітою та 
великим талантом свідомо їде до 
іншої країни не для того, щоб 
зрубати по-легкому грошей, а 
стати частиною її культури. Він 
ніби роздвоївся між західним сві-
том і нашими реаліями, ставши 
певним мультикультурним та му-
льти  дисциплінарним гібридом. 
Зараз Франк працює над новим 
музичним проектом «Атлантида». 
Під час інтерв’ю Тиждень пере-
свідчився, що друковані рядки не 
в змозі передати весь вир емоцій 
та почуттів, який створює довко-
 ла себе цей виконавець, навіть 
коли перебуває поза сценою.

Раніше мені було склад  но 
приїжджати до України. Я по-
стійно потрапляв у якісь халепи. 
Наприклад, зупиняли даіш   ники, 
вимагали хабарі, нерідко обра-
жали, коли дізнавалися, що я іно-
земець. До мене на вулицях по-
стійно чіплялися всі «фріки», ал-
коголіки, навіть бабусі в метро ла-
ялися. Але як тільки звільнив свій 
мозок від усіх своїх західних стере-
отипів і негативу, все змінилося як 
за помахом чарівної палички. Тож 
тепер постійно б’ю себе по голові й 
кажу: «Не будь параноїком».

Київ – один із найбіль-
ших духовних центрів світу. 
Тут виразно відчувається, що 
саме звідси бере початок уся 
слов’янська, східноєвропейська 
культура. Взагалі українці – осо-
бливий народ, у вас є щось мі-
фічне в гарному сенсі. Звичайно, 
нині в Україні, та й у цілому в 
світі, бардак, тому в усіх просто 
бракує часу це осягнути. Нато-
мість Москва – один величезний 
торговельний центр або ярмарок 
як Лас-Вегас чи Дубаї. 

Бути музикантом в Укра-
їні не набагато складніше, 

ніж у Великій Британії, ад
же життя всюди б’є тебе по 
пиці. Коли я розповідав там про 
наші успіхи з Esthetic Education в 
Україні, а вони із суто комерцій-
ного погляду вельми скромні, то 
в більшості тамтешніх музикан-
тів текли слинки від заздрощів. 
Через шалену конкуренцію пе-
реважна частина англійських 
музикантів працюють офіціан-
тами і за все життя мають 
чотири-п’ять концертів. Там усе 
також дуже складно, хоча й про-
блеми інші.

 
Українські артисти не

успішні на Заході, бо не вмі-
ють працювати в умовах роз 
виненої конкуренції. Там 
кожна людина творчої професії 
знає, що буде цікава лише доти, 
доки зростає, щойно ж зупинить-
 ся – все, миттю вчорашні зас луги 
вже не будуть нічого варті. Ві-
зьмімо для порівняння феномен 
популярності Алли Пуґачовой у 
пострадянських країнах: най-
кращі свої пісні, якими я й досі 
надихаюся, вона написала ще в 
1980-ті, але цього в тутешніх умо-
вах вистачить назавжди. Нато-
мість Роберт Плант (фронтмен 
легендарного гурту Led Zeppelin. 
– Ред.), який був богом музики, 
ним залишається й досі, бо по-
стійно творить, тримає себе у 
творчому тонусі, незважаючи на 
те що йому вже скоро 70. 

В Україні величезний де-
фіцит хорошого піару. Люди і 
держава просто не знають, як по-
трібно себе подавати. Зараз кож-   
на країна, навіть світовий лідер 
США, вкладає гігантські кош  ти в 
те, щоб усі почули: «У нас цікаво, 
приїжджайте до нас». Але чомусь 
ніде не знайдеш такого про Укра-
їну, хоча вам є що показати світу.

ТАЛАНТ І ВІДПОВІДАЛьНІСТь
Я звик працювати парале
льно в багатьох сферах: як 
режисер, музикант, письменник, 
фотограф, продюсер. І всюди по-
чуваюся як риба у воді, ось 

тільки часу бракує – прикро, що 
в мене не п’ять життів. Єдине 
місце на світі, де мені погано, – 
це бізнес-офіс, жорсткий і циніч-
ний.

Виріс у родині фотогра-
фів. Мій дядько – без перебіль-
шення геніальний фотограф 
Анрі Картьє-Бресон, а тітка – не 
менш відомий фотограф Мар-
тіна Франк, його дружина. І ось 
коли мені було 18 років і я почав 
активно знімати, Мартіна вирі-
шила показати мої роботи чоло-
вікові. Той подивися і заявив, що 
це повний кошмар і «відстій». 
Потім ще й порадив узагалі за-
бути про фотографію. Дуже 
вдячний йому за критику, бо 
зрештою я зміг стати класним 
фотографом. Взагалі, якщо ти 
хочеш чогось досягти, не можна 
себе вважати ні генієм, ні безда-
рою. Варто просто бути макси-
мально легким і природним, як 
собака чи кіт, що не задумується 
над тим, чому він такий. Так і з 
будь-якою творчою професією: 
треба розчинятися в цьому, про-
сто бути.

Сцена – це як шаманство. 
Ти маєш бути там зовсім не та-
ким, як у житті, переходити в 
іншу реальність, відчувати свій 
колектив, знати, що хочеш ска-
зати, і постійно завойовувати 
слухачів. Це як бокс – підтанцьо-
вуєш і завдаєш удари в серце. 
Мабуть, найкраще те робити 
вмів Фредді Мерк’юрі. І найваж-
ливіше – завжди пам’я тати, що 
публіка будь-де найкраща. Один 
мій товариш, німецький режисер, 
сказав корисну річ: «Луї, якщо 
ти з кимось розмовляєш і ду-
маєш, що він дурень, ти сам ду-
рень». Так і є: з будь-якої лю-
дини і публіки можна витягнути 
золото.

Усі талановиті. Усі від по-
чатку, при народженні, не гірші 
від Пікассо і в теорії можуть на-
вчитися будь-чого, допоки не 
вмикається промивання мозку 

Записав Богдан Буткевич

ДиСКОГРАФІЯ 

«Face Reading», 
2004

  «Leave Us 
Alone»/«Machine» 

(максі-сингл), 
2005

 «Live At Ring», 
2006

«Werewolf», 
2007

«Basket Case»  
під творчим 

псевдонімом 
Johnny Bardo, 

2008 

«Сиреневые сны» 
(сингл), 

2013 
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БІОГРАФІчНА НОТА
Луї Альфред Франк – швейцарський музикант, режисер, 
актор, фотограф, сценарист, вокаліст. Народився 1971 
року в Цюриху. Вчився акторської майстерності в 
московському МХАТі, режисури – у Піттсбурзь-
кому Carnegie Mellon. Організувавши з дру-
зями трупу Ensemble Sauvage Public, пи-
сав музику до п’єс, три роки працював 
як актор і постановник у театрах Мон-
реаля. Зняв кілька короткометраж-
них фільмів. Після співпраці з 
«Океаном Ельзи» (знімав для них 
відео) в 2004-му заснував із ко-
лишніми членами цієї команди 
Дмитром Шуровим та Юрієм Хус-
точкою гурт Esthetic Education, що 
проіснував до 2010 року. В 2012-
му створив новий музичний про-
ект «Атлантида».

суспільними стереотипами. Лю-
дині кажуть «ні», «погано», «так 
не можна», «ти ніщо», «стоп» 
тощо – і вона починає обмежу-
вати свої безмірні здатності пев-
ними соціальними рамками. 
Й це породжує подвійну шизоф-
ренію: одна половина людства 
починає займатися самоприни-
женням, постійно кажучи собі «я 
поганий», а друга, навпаки, на-
магається максимально випина-
 ти своє «я», щоб довести «кру-
тизну» перед усім світом. Саме 
тому треба бути як маленька ди-
тина – відкритим до всього.

Головне не те, чим ти за-
ймаєшся, а те, що намага-
єшся сказати. Важливі твоя 
особиста позиція, бачення, ба-
жання цим поділитися. Зараз 
уже не має значення, звідки ти, 
яка в тебе освіта і скільки грошей 
у твоїх батьків. Навіть народже-
ний у найглухішому селі, якщо 
ти справді відкриття, тебе не-
одмінно помітять.

Сучасному світу бра-
кує відповідальності. 
Приміром, якось бара-
банщик Radiohead сказав 
мені, що вони й досі гра-
ють тільки заради пу-
бліки. В них усього вже 
задосить: і грошей, і 
слави, але відчувають, що 
мільйони людей у всьому 
світі люб лять їх і чекають, 
тож не мають права зра-
дити фанів. Це те, чого 
бракує політикам, хіба що 

окрім Барака Обами, – ли-
шень погляньте, як він схуд 
і постарішав останнім часом 
через те, що ніколи не бо-
явся брати на себе відпові-
дальність. До того ж сучасні 

комп’ютерні технології дали 
нечувані раніше можливості 

для розвитку творчої особис-
тості. Тепер людина, не підводя-
чись із крісла, може і малювати, 
і займатися фільмами, музи-
кою – будь-чим, обмежень, 
окрім неї самої, немає жод-
них. Однак мало хто здатен 
мати позицію і брати відпові-
дальність на себе за те, що 
він робить. Особисто моя 
відповідальність – це му-
зичний проект «Атлан-
тида», адже з Esthetic 
Education я й близько не 
реалізував усього того, що 
ще повинен зробити. 
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Робототехніка
Роботи на дистанційному керуванні дають змогу перебувати у  
двох місцях водночас. Але крім естетичних зауважень виникають 
іще й питання безпеки

С
ьогодні надсучасне облад-
нання для відео- й 
конференц-зв’язку, вста-
новлене в конференц-

залах, дає змогу бачити й 
чути людей на відстані так, 
ніби вони поруч. Утім, 
оснащення кожного такого 
приміщення може кошту-
вати сотні тисяч доларів. До 
того ж продуктивні ділові 
зустрічі часто відбуваються в 
неформальній обстановці: в 
чиємусь кабінеті чи біля холо-
дильника з водою. Зараз но-
вий, радикально відмінний 
підхід до відеоконференцій 
допомагає вирішити обидві 
проблеми. Технологія, 

відома під назвою «ро-
боти телеприсутності», 
дає людям змогу вірту-
ально пересуватись апар-
таментами завдяки дис-
танційно керованому робо-
тові на колесах, забезпече-
ному камерою, мікрофо-
ном, гучномовцем та екра-
ном, на який виводиться 
зображення оператора в 
«живому» режимі.

ШиРОКІ мОжЛиВОСТІ
Пристрої телеприсутності не 
можуть рівнятися за якістю 
аудіо- та відеопараметрів із 
солідною широко екранною 
установкою для відеоконфе-
ренцій, де ретельно налашто-
вано освітлення, звук і рівень 
камер. Але рóботи набагато де-
шевші й гнучкіші. Оператор 

може вільно вибирати відда-
леного співрозмовника, 

переїжджаючи разом із 
«кібером» від одного 
колеги до іншого або, 
наприклад, супрово-
джуючи заклопота-
ного ше фа чи шефиню 
на діло  ву зустріч. Тож 
спілкування не обмеж-
ується точно окресле-
ним часом у точно ви-

значеному кабінеті. 
Прихиль  ники цієї тех-

нології стверджують, що 
дистанційно керований 

«аватар» сприяє на-
лагодженню кон-

тактів, посилює 

ваш вплив і зміц-
нює авторитет.

Кілька компаній-
стартапів представ-
ляють цього ро  ку 
нових роботів з 
ефектом дистан-
ційної при  сутності, 
і зі зниженням 
вартості зростають 
їх продажі. Компа-
нія Robo-  Dynamics 
із каліфорнійського 
міста Сан та-Моніка, 
приміром, від 2008 

року реалізувала більш 
ніж сотню своїх роботів 

TiLR вартістю $10 тис.; 
покращена модель Luna 

(фото 6) в січні з’явилась у 
торговельній мережі за $3 

тис., а запропонована роз-
робка 2015-го коштуватиме, 

за прогнозами, менш ніж $1 тис. 
Переважно компанії купують ро-
ботів телеприсутності для того, 
щоб віддалені співробітни  ки 
могли «повернутися в сім’ю», 
тобто віртуально й недорого 
спілкуватися з рештою колек-
тиву в офісі, як каже керівник 
Robo Dynamics Фред Нікґогар. 
Дещо пізніше цього ж таки 
року стартап Bossa Nova 
Robotics із Пенсильванії випус-
тить у продаж інший пристрій 
телеприсутності – робота під 
назвою mObi (фото 3) за-
ввишки 1,37 м, який пересува-
ється за допомогою сферичної 
рухомої системи ballbot, балан-
суючи на кулі, що має габа-
рити футбольного м’яча. Така 
конструкція робить його над-
звичайно маневреним: «кібер» 
може розвернутися на одному 
місці і є придатним для вико-

ристання в тісних або заха-
ращених приміщеннях.

Утім, роботи з ефек-
том віддаленої присут-
ності знадоб ляться не 

лише офісним праців-
никам. Вони дають змогу 

покупцям нерухомості зробити 
на відстані віртуальний тур бу-
динком, лікарям – провести 
обхід або оглянути хворого, а 
компаніям – здешевити нічну 
охорону приміщень. Oculus – 
це апарат, який використову-
ють здебільшого для спосте-
реження й охорони. По суті, 
він є ноутбуком на колесах, 
на котрому встановлено про-
грамне забезпечення для ві-
део- й конференц-зв’язку че-
рез Skype. Керувати ним 
можна зі смартфона. Роботів 
Oculus (фото 7) випускає ванку-
верська компанія Xaxxon 
Technologies, і коштують вони 
$290. Дехто навіть почав вико-
ристовувати системи телепри-
сутності для зв’язку з домом та 
дітьми впродовж частих і дале-
ких відряджень.1
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ЛюДСьКІ АВАТАРи
Технологія під назвою «роботи телеприсутності» дає 
людям змогу віртуально пересуватися приміщеннями 
за допомогою дистанційно керованого робота на коле-
сах, обладнаного камерою, мікрофоном, гучномовцем 
та екраном, на який виводиться зоб-
раження оператора в «живому» ре-
жимі

ДОСТУПНІШІ РОБОТи 
Американська компанія 
Robodynamics від 2008 року реалізу-
вала понад сотню своїх роботів TiLR 
вартістю $10 тис.; покращена мо-
дель Luna в січні з’явилась у продажі 
за $3 тис., а запропонована роз-
робка 2015 року коштуватиме, за 
прогнозами, менш ніж $1 тис

КОНСУЛьТАЦІЯ  
В меДичНОГО РОБОТА  
RP-VITA
Технології робототехніки з ефек -
том віддаленої присутності для 
лікарень тепер такі якісні, що це 
«так само, як оглядати пацієнта 
самому», – каже Антоніо Март-
тос. Він лікар і використовує «кі-
берів» для обстеження постраж-
далих від вогнепальних пора-
нень та вибухів на Гаїті, у Брази-
лії, Іраку та в інших країнах зі 
свого стаціонарного місця ро-
боти – Меморіального шпиталю 
імені Джексона в Маямі. Але ко-
штує це дорого.

Доктор Марттос використо-
вує модель RP-VITA (фото 4). 
Вартість місячної оренди може 
сягати $5 тис. Але попит на 
таку техніку поширюється, мов 
лісова пожежа: наприклад, 
коли стає відомо, що жертва ін-
сульту або інший хворий могли 
б загинути, якби не робот. Про 
це розповів Майкл Чан, гене-
ральний директор каліфорній-
ської фірми InTouch Health (ви-
робника цієї моделі). Компанія 
вже продала понад 700 одиниць. 
Марку RP-VITA розробляли 
спільно з продукувальником ро-
бототехніки компанією iRobot із 
міста Бедфорда у штаті Массачу-
сетс і від січня її дозволено вико-
ристовувати в американських лі-
кувальних закладах.

Бразильський організацій-
ний комітет Олімпіади обладнає 
системами телеприсутності опе-
раційні на час Ігор 2016 року в 
Ріо-де-Жанейро. За словами 
його головного медичного спеці-
аліста Жоао Ґранжейру, люди в 
білих халатах, які не зможуть су-
проводжувати спортсменів на 
змагання, за потреби консульту-

ватимуть під час операцій місце-
вих хірургів.

Навіть медичні бюрократи 
Східної Європи та Росії вже хо-
чуть запровадити такі технології 
почасти тому, що нічні візити 
віддалених лікарів триматимуть 
у тонусі втомлений персонал. 
Про це говорить Свєтлана Кар-
пова, директор консалтингової 
агенції у сфері охорони здоров’я 
Baltic Consilium (Велика Брита-
нія). Ще кілька місяців тому в лі-
карнях РФ роботів практично не 
було, але до кінця нинішнього 
року, за її словами, вони повинні 
з’явитися більш ніж у 30 ліку-
вальних закладах. Крім того, ці 
моделі дуже ефективні в шпита-
лях великих і багатих міст на 
зразок Лондона, де лікарі невід-
кладної допомоги інколи опиня-
ються у транспортних заторах і 
можуть не потрапити до пацієн-
тів вчасно.

«Але найбільші комерційні 
можливості криються в підви-
щенні продуктивності праці», 
– каже Тім Леніген, керівник 
відділу стратегії та планування 
компанії Anybots, що випускає 
робототехніку, з міста Санта-
Клара в Каліфорнії. Адже шеф 
завжди матиме змогу контро-
лювати працівників і не давати 
їм розслабитися. Його друге 
«я» може несподівано завітати 
до офісу, коли сам він буде 
вдома або в дорозі. Двоколіс-
ний робот цієї компанії QB вміє 
переступати пороги й підніма-
тися на невеликі підвищення. 
Крім того, він оснащений ла-
зерною указкою і коштує 
$9700. Під час руху QB тримає 
рівновагу за рахунок постій-
ного зниження центру ваги – 
це як носити вертикально на 

долоні швабру держаком до-
низу.

Що ще, крім високої вар-
тості, заважає ширше впрова-
дити системи телеприсутності? 
Передусім спадає на думку, що 
такий робот ну просто напрошу-
ється на добрячого копняка від 
сердитих співробітників. Та на-

справді більше занепокоєння ви-
кликають питання безпеки. Ка-
мера з мікрофоном на дистан-
ційному керуванні, що повзає 
коридорами фінансової уста-
нови чи наукової лабораторії і 
зливає невідомо що в інтер-
нет. Це провокує цілком зро-
зумілі протести корпоративних 
сек’юриті. Контракти на продаж 
близько 70 роботів QB, укладені 
на цей момент компанією 
Anybots, свідчать про солідні за-
ходи для гарантії безпеки даних, 
які надходять до роботів і вихо-
дять від них.

Інша проблема: деяким клі-
єнтам може здаватися, що ку-
медний вигляд роботів вистав-
ляє на посміх їх самих. Напри-
клад, QB має присадкувату 
основу на двох колесах із теле-
скопічною трубою, на якій крі-
питься округлої форми «голова» 
з невеличким екраном на «лобі». 
Люди, які переймаються своїм 
престижем, можуть не погоди-

РОБОТи ТеЛеПРиСУТНОСТІ 
ДАюТь ПОКУПЦЯм 
НеРУХОмОСТІ ЗмОГУ 
ПРОРОБиТи ВІРТУАЛьНий 
ТУР БУДиНКОм, ЛІКАРЯм – 
ОГЛЯНУТи ХВОРОГО,  
А КОмПАНІЯм – ЗДеШеВиТи 
НІчНУ ОХОРОНУ ПРимІщеНь
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тися, аби їх представляла штуко-
вина, схожа на карикатуру.

Найкраще перекласти ди-
зайн розробок на Apple – вважає 
Дмітрій Ґрішин, генеральний 
директор російського інтернет-
гіганта Mail.Ru. Торік інвести-
ційна компанія Grishin Robotics 
вклала $250 тис. у стартап 
Double Robotics для проекту-
вання «кібера» із вбудованим 
iPad’ом, який виконуватиме 
функції і мозку, і обличчя. Спо-
живачі вже вважають iPad гар-
ним, каже топ-менеджер. Double 
Robotics лише виграватиме від 
постійних інновацій компанії 
Apple та її легіонів розробників 
програмного забезпечення. Тож 
компанія Double Robotics із калі-
форнійського Саннівейла продає 
свої елегантні й легкі моделі мі-
німалістичного дизайну («ко-
леса для вашого iPad») під на-
звою Double за $1999. Перші 
одиниці товару було відправ-
лено споживачам уже минулого 
місяця.

Я, РОБОТ
Інженери все ще намагаються 
визначити найзручніші габа-
рити екранів для роботів теле-
присутності. Великий монітор, 
за словами одного виробника, 
створює трішки моторошне вра-
ження «літаючої голови». А ма-
ленький екран, як вважає амери-
канський консультант із робото-
техніки Сенфорд Діккерт, змі-
нює ефект присутності на від-
чуття, що за тобою підглядають. 
«Крім того, невеличкі дисплеї не 
сприяють створенню позитив-
ного враження про віддаленого 
співрозмовника «з міні-голо-
вою», – каже він.

Нелегко також вирахувати 
оптимальну висоту й габарити 
робота. Екземпляри середнього 
зросту височітимуть над людь-
 ми, які сидять у кріслах, але їм 
доведеться дивитися знизу вго  ру 
на того, хто звівся на повен зріст. 
Використання «кібера» з функ-
цією регулювання висоти (як-от 
QB та Double) може викликати в 
користувача спокусу без потреби 
вивищуватися над співрозмов-
ником. «Завдя  ки науковим та 
художнім фільмам люди нада-
ють перевагу таким роботам, над 
якими можуть узяти гору, коли 
раптом щось піде не так», – каже 
Су Єлян, конструктор пристроїв 
телеприсутності з Університету 
Юань Цзе в місті Чжунлі на Тай-

вані. На його думку, найкраща 
висота – до 70 см.

Але деякі дизайнери орієнту-
ються на куди менші габарити й 
проектують мобільних роботів – 
підставки для смартфонів, розра-
ховані на широке коло спожива-
чів. У грудні компанія-стартап 
Robotics Valley з Пало-Альто, 
штат Каліфорнія, почала виро-
бляти триколісну модель під на-
звою Botiful (фото 2) вартістю 
$300. За допомогою дистанцій-
ного керування міні-робот 
швидко пересувається поверхнею 
стільниці або підлогою разом зі 
смартфоном на базі платформи 
Android і передає відео через 
Skype. Наступна модель матиме 
сенсори, які не допустять падіння 
механізму із краю стола або зі 
сходинки.

Цього місяця стартап Romo -
tive із Лас-Вегаса почне відван-
тажувати схожого робота – під-
ставку під iPhone за ціною $149. 
Будь-хто, маючи запрошення від 
його власника та доступ до веб-
браузера, зможе віртуально за-
лізти всередину Romo (так звати 
цього малюка (фото 5)) й, керу-
ючи його мініатюрними гусе-
ничками, маневрувати між 
склянками на барній стійці, щоб 
досхочу наговоритися з дале-
кими друзями.

Пристрої телеприсутності 
поступово розумнішають. Деякі 
(як-от Oculus) автоматично під-
ключаються до найближчого 
зарядного пристрою, коли роз-
ряджається батарея. Інші мо-
жуть синхронізуватися з роз-
кладом користувача, автоном-
 но з’являючись, наприклад, на 
задану зустріч у певний час. Але 
сенсори, потрібні для самостійної 
навігації «кібера», можуть кошту-
вати дорого. Автономна версія ро-
бота телеприсутності PeopleBot, 
створеного компанією Adept 
Technology з міста Плезантон у 
Каліфорнії, коштує $32 тис. – 
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частково через вбудовані інфра-
червоні сенсори й лазерну навіга-
ційну систему.

ПРО ВОВКА ПОмОВКА
«Наступним етапом еволюції 
пристроїв телеприсутності мо-
жуть стати роботи з руками й но-
гами» – не для маніпуляцій із 
віддаленими предметами, а щоб 
зробити «кіберів» виразнішими. 
Жести руки оператора розпізнає 
безконтактний сенсорний контр-
олер на кшталт Microsoft Kinect, 
який передає їх віддаленому ро-
ботові. Наступна розробка док-
тора Су з Університету Юань Цзе 
– стаціонарний робот Wobot вар-
тістю $300 – порухами транслює 
емоції користувача: радість, по-
див або огиду.

Дистанційного робота, одяг -
неного в гумову шкіру, продає до-
слідникам японський Міжнарод-
ний науково-дослідний інститут 
передових телекомунікацій. Схо-
жий на андрогінну безногу ди-
тину з куцими, ніби обрубаними 
руками, Telenoid (так називається 

їхня розроб  ка (фото 1) – це, по 
суті, великий телефон-гуманоїд. 
Як пояснив керівник проекту Гі-
росі Ісіґуро, задум полягає в тому, 
щоб дати самотнім бабусям і ді-
дусям змогу «відчути людську 
присутність» родичів, які спілку-
ватимуться з ними через такого 
«кібера» й за допомогою дистан-
ційного управління рухатимуть 
його «головою» чи іншими час-
тинами «тіла». Але цей моторош-
ний робот навряд чи заживе по-
питу за межами Японії. Так вва-
жає Тімо Керляйн, німецький 
учений, який ознайомився з ним, 
відвідавши Кіото. Хтось із оче-
видців назвав Telenoid страхо-
людним ембріоноподібним поро-
дженням пекла. Після контакту з 
ним поява перед вашим столом 
безтілесного шефа, якому закор-
тіло нагально про щось перегово-
рити, здаватиметься вже абсо-
лютно нормальним явищем.  

ДеХТО НАВІТь ПОчАВ 
ВиКОРиСТОВУВАТи  
СиСТеми ТеЛеПРиСУТНОСТІ 
ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ З ДОмОм І 
ДІТьми ВПРОДОВж  
чАСТиХ І ДАЛеКиХ 
ВІДРЯДжеНь

© 2013 The 
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Р
омантизм – це не лише 
«щось, пов’язане із при-
страстями» чи вірші з мі-
сяцем над нічним озером, 

повним русалок. Це ще й, напри-
клад, своєрідний тип парків, ма-
єтків ХІХ століття, особливий 
спосіб медитативних прогулянок 
ними. Відчути всі принади емо-
ційної мандрівки можна, зо-
крема, в таких колишніх пан-
ських садибах, як Тростянець і 
Сокиринці, що в Чернігівській 
області.

СеРеД «СКЛАДОК 
мІСЦеВОСТІ»
Струнка біла альтанка – один із 
символів сокиринецької садиби 
Галаганів (фото 2). Такій споруді 
в романтичному парку годиться 

ховатися за якими-небудь пагор-
бами й несподівано з-за них ви-
ринати. Взагалі, стрімкі зміни 
краєвидів і «складок місцевості» 
тут мусять бути неодмінно. Вони 
символізують так само швидкі 
метаморфози настрою людини 
та світу. Від залитих сонцем га-
лявин до темних зарослих ярів. 
Від просторих обріїв до затиш-
них куточків із лабіринтово-
закрученими стежками. Від ра-
дості через меланхолію до 
смутку. У справжньому роман-
тичному єднанні з природою. У 
характерній, знову-таки, роман-
тичній роздвоєності та розірва-
ності.

Це все починається вже на 
традиційних в’їзних алеях. У Со-
киринцях (Сокиринецький архі-
тектурно-парковий комплекс) 
вона досить вузька, і з неї відкри-
вається обмежений, трохи таєм-

ничий вид на палац: чудова й не 
надто доглянута будівля в стилі 
ампір неначе дивиться на тебе 
з-за дерев. А далі, вже перед са-
мим фасадом, рослини «розсту-
паються», щоб відкрити ман-
дрівнику всю красу панського 
маєтку, надати обстановці вро-
чистого настрою (фото 1).

Так само важливі ці «вхо-
дини» й у нинішньому Тростя-
нецькому дендропарку. Що-
правда, тут, на жаль, не зберігся 
палац (знищили в січні 1918 
року – таке датування не лишає 
сумнівів у тому, хто саме це ро-
бив або принаймні санкціонував 
свято вандалізму), а його сумнів-
ною «заміною» праворуч від алеї 
бачиться вже новітній бюст за-
сновника парку – Івана Скоро-
падського, із трохи кумедними 
бакенбардами (фото 7). Алея в 
Тростянці виводить не на вро-

БеЗНАДІйНА РОмАНТиКА
Сокиринці – Тростянець: прогулянка  
шляхом символів, мрій і меланхолії

Автор:  
Олег Коцарев

ЯК ДОїХАТи:
Обидві садиби розташовані неподалік траси Київ – При-
луки – Суми. Найпростіше діставатись автомобілем. Ав-
тобуси ходять переважно з Прилук.
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чисте розширення простору, а на 
дещо похмуре роздоріжжя.

Розлогі стави з лебедями й 
качками (фото 8) розрізають 
Тростянецький парк на окремі 
сектори. Одна із цих водойм, ко-
ротша, має чудну назву Куциха. 
На їх берегах виростають пагорби 
й рукотворні гірки – Кудлата, 
Сторожова, Дідова. Навіть ма-

ленькі об’єкти завдяки системі 
стежок облаштовано так, що ви 
обійдете їх кілька разів із різних 
боків, і види при цьому будуть 
щораз інші, як і акценти на тих 
чи тих екзотичних або місцевих 
рослинах, яких у Тростянці дуже 
багато (фото 6, 9).

Став у Сокиринцях помітно 
більший. Тут він не розділяє про-
стір, а є центром, до якого все тя-
жіє і прагне. Влітку в ньому, по-
при підозрілу смарагдову зелена-
вість води, навіть можна успішно 
купатися – теж нівроку медита-
тивне заняття. А навколишні ре-
льєфи й кольори гармонійно 
складатимуться у форми, котрі, 
за задумом засновників, мають 
наводити на роздуми про любов, 
дружбу, навіювати спомини та 
емоції, особливо важливі для ро-
мантизму. Оце «гармонійне скла-
дання» проробляли в ХІХ сто-
літті настільки чітко, що було на-
перед визначено всі чи майже всі 
ефектні види. Саме тому найріз-
номанітніші фотографи й худож-

ники, які відвідують ці роман-
тичні парки, вертаються з них із 
майже однаковими пейзажами: 
інших просто немає.

КОЛОНи й РУїНи
Одним із таких наперед визначе-
них паркових елементів є «ко-
лона смутку». Зазвичай усічена 
згори, біля якої романтично на-
строєний мандрівник, гість або 
хазяїн маєтку може замислитися 
над скороминущістю всього су-
щого й передусім свого власного 
життя. І Тростянець, і Сокиринці 
дають прекрасні зразки таких 
пам’яток. Якщо в першій із цих 
садиб колона лишень класично 
височіє на пагорбі, поруч із лав-
кою для усамітнення, то в дру-
гій вона ще й має зворушливу 
 історію. Це не просто «колона 
смутку», а й могила графського 
собаки, захована на малесень-
кій, тихій галявині. Додатковий 
привід для роздумів про «вічні 
теми», дружбу, любов і смерть. 
Мало яка епоха й стиль уміли 

БеЗНАДІйНА РОмАНТиКА
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так переконливо, як романтизм, 
надавати чарівного шарму, зда-
валося б, тривіальним, самозро-
зумілим і пафосним речам.

Або так звані романтичні ру-
їни та використання справжніх 
чи штучних історичних цитат. 
Вони могли символізувати нос-
тальгію, ідеалізоване й естетизо-
ване уявлення про минуле. Ска-
жімо, в Сокиринцях власникам 
маєтку, Галаганам, припала до 
душі ідея спорудити місток у го-
тичному дусі (фото 4). Його, до 

речі, не відразу й знайдеш – ба-
гато хто з відвідувачів комплексу 
вертається додому, не побачивши 
ніякої готики. Проте, якщо йти 
праворуч від альтанки й орієнту-
ватися за умовним, але більш-
менш стерпним планом (тут такі 
продаються), вийти на місток не 
буде великою проблемою. Сим-
патична й дуже занедбана кон-
струкція може слугувати місцем 
для ризикованих вправ на сприт-
ність і відчуття рівноваги.

У Тростянці схожу «істо-
ричну» функцію виконує, напри-
клад, «скіфська баба». А ще 
більше – могила самого Івана 
Скоропадського. Це ефектний 
світлий прямокутник без жодних 
релігійних символів, зате ззаду 
він має на собі такий напис: 
«Любезный прохожий! Сад, в ко-
тором ты гуляешь, насажен 
мною. Он служил мне утешением 
в моей жизни. Если ты заметишь 
беспорядок, ведущий к уничто-
жению его, то скажи об этом хо-
зяину сада: ты сделаешь доброе 
дело». Є ще легенда, ніби внизу, в 
підземеллі, на чотирьох ланцю-
гах висить труна Скоропадського.

Правду кажучи, по його 
смерті сад і маєток загалом за-
знали чималих безладів, і на-
скільки тут допомогло звертання 
до «хозяина сада», велике запи-
тання. Завдяки подіям ХХ сто-
ліття, «романтичними руїнами» 
стали всі вцілілі господарські й 
технічні будівлі. А поряд уже по-
чинають зводити щось нове й 
підозріле. Те саме можна ска-
зати й про Сокиринці, які зовсім 
утратили свої церкви, а голов-

ний палац, красивий і потужний, 
явно почувається дуже висна-
жено. В ньому зараз розміщено 
аграрний ліцей та кілька неве-
личких музейних кімнат, при-
свячених кобзарству, етногра-
фічним особливостям, історії 
цих місць, а також родині Гала-
ганів (фото 5). На широкому 
шляху від палацу до альтанки 
напроти старовинного платана 
стоять драбини й турніки для 
фізкультури.

СКеЛеТи  
В РОДиННиХ ШАФАХ
Не останнє, чого автоматично 
сподівається чи не кожен гість 
такого маєтку, – дізнатися щось 
загадкове, дивне або скандальне 
про його володарів. Найкраще з 
цим ділом у Сокиринцях. Найго-
ловнішу хвилюючу романтичну 
історію тут розкаже екскурсовод 
у згаданому міні-музейчику, 
хоча загалом про неї чимало на-
писано в різноманітних книжках 
та в інтернеті. Зветься вона «про-
кляття Галаганів». Предок за-
сновника Сокиринців Павла Га-
лагана полковник Гнат Галаган 
був серед тієї частини україн-
ської старшини, котра у дні 
російсько-шведської війни не 
пішла за Мазепою, а підтримала 
московську армію. Точніше, не 
просто був серед них, а зажив не-
доброї кривавої слави за надзви-
чайно жорстку розправу над 
запорожцями-мазепинцями. Ле-
генда твердить, що саме після 
цього хтось із характерників 
прокляв рід Галаганів аж до сьо-
мого коліна. І справді, у сьомому 

БАГАТОЗНАчНий ТРОСТЯНеЦь
Збираючись у подорож, не переплутайте напрямок,  
бо Тростянців в Україні чимало
місто в Сумській області. Теж туристично привабливе – з 
кількома церквами, палацом, у якому гостював Пьотр 
Чайковскій, мальовничою декоративною міні-
фортецею та маєтком «Нескучне». Батьківщина Миколи 
Хвильового.
Райцентр Вінниччини. Знаний головно запеклими бо-
ями, що тривали тут у ХVII столітті, та цукровим заводом 
Потоцького, відкритим у ХІХ.
Село у Волинській області. Згадується від 1593 року. Є 
стара церква і млин. Сумною славою цього Тростянця 
стали знущання князя Четвертинського з його мешкан-
ців по закінченні Хмельниччини.
Село на Тернопільщині з церквою ХІХ століття й Тростя-
нецькими джерелами.
Село на черкащині, біля якого знайдено два поселення 
трипільської культури.
Село на чернігівщині, порівняно недалеко від Трос-
тянця Скоропадських.
Інші однойменні села Львівської, Закарпатської, Рівнен-
ської, Одеської, Хмельницької, Тернопільської, Івано-
Франківської та Вінницької областей.
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коліні 16-річним помер останній 
нащадок полковника Павло. 
Саме в його пам’ять заснували 
знамениту Колегію Павла Гала-
гана. Принагідно варто зазна-
чити, що Галагани були роди-
чами (хоч і не дуже близькими) 
Василя Дуніна-Борковського, 
котрий, за чернігівськими пере-
казами, після смерті полюбляв 
уставати з домовини.

Утім, хай ці легенди не зава-
дять вам подивитись і на цілком 
матеріальні пам’ятні речі з гала-
ганівського маєтку – залишки ко-
лекції художніх творів (зокрема, 
дуже симпатичний вертеп), ко-
лекції зброї та недобиті статуї.

Що ж до Тростянця, то в 
нього теж є свій родовий фатум, 
хоч, може, й не озвучений у ви-
гляді якого-небудь прокляття. 
Рід Скоропадських дав Україні 
аж двох гетьманів, і, що харак-
терно, обидва вони прийшли до 
влади в геть безнадійний для 
Батьківщини момент, обидва не 
мали жодних шансів змінити си-
туацію на краще. Як Іван Ско-
ропадський у XVIIІ столітті, про-
голошений гетьманом одразу 
після «зради» Мазепи, був лише 
виконавцем волі навіженого ро-
сійського царя Пєтра І і міг хіба 
що тихо не схвалювати найодіоз-
ніших заходів, так і Павло Ско-
ропадський 1918 року намагався 
приборкати революційний хаос 
засобами, ефективними, як бен-
зин під час гасіння пожежі.

ЗАПиСи В АЛьБОмІ
Багата, поважна романтична са-
диба була немислима без візитів 

видатних митців-«деміургів» та 
інших помітних діячів свого часу. 
Їздили такі й до Тростянця, й до 
Сокиринців. У Скоропадських, до 
прикладу, гостював знаний істо-
рик, публіцист, етнограф, компо-
зитор і поет Микола Маркевич. 
Місяцями тут мешкав художник 
Микола Ге. У домашньому театрі 
виступав композитор і піаніст 
Владислав Заремба. Постійними 
гостями Галаганів були Тарас 
Шевченко й Пантелеймон Куліш, 
композитор Микола Лисенко й 
художник Лев Жемчужников.

А ще в Сокиринцях регу-
лярно виступав, та й мешкав 
неподалік знаменитий тоді 
кобзар Остап Вересай (фото 3). 
Постать малограмотної, але та-
лановитої людини з найубогі-
шої частини суспільства, яку 
підтримали багаті власники 
маєтку, нагадує про те, яким 
відокремленим було життя ро-
дин на зразок Галаганів і Ско-
ропадських від життя більшості 
народу. Цей факт і сьогодні за-
важає декому насолоджуватися 
красотами старовинних маєт-
ків, – мовляв, не етично, збудо-
вано рабською, кріпацькою си-
лою. Справді, розкіш садиб на-
щадків української шляхти і 
старшини трималася не в 
останню чергу на пригніченні 
селян. Але якщо це привід ігно-
рувати культурну цінність ма-
єтків, то з таким самим успіхом 
треба відкинути й усю спад-
щину, наприклад, Римської ім-
перії чи Давньої Греції, годі 
вже й казати про єгипетські пі-
раміди. 
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Вікторія матола Олена чекан

НАш ТИЖДЕНЬ| 
еФеКТ  

ФемІНІЗмУ
НІчНе  
ДиВО 

СиЛА  
ІНСТиНКТУ

Богдан Буткевич 

Тенденція до посилення жі-
ночого домінування в суспіль-
стві вже нікого не дивує. Окрім 
того, що представниці «прекрас -
ної статі» намагаються проби-
тися в кар’єрі, прагнучи еконо-
мічної та фахової незалеж-
ності, вони ще й вистоюють у 
транспорті, пропускають чоло-
віків біля дверей і першими за-
прошують їх на побачення. По-
мітно, що й деяким чоловікам 
це «в кайф». Мовляв, навіщо 
напружуватися, якщо жіноцтва 
в рази більше, ніж чоловіцтва. 
«Сильна стать» поступово за-
буває про елементарні жести 
ввічливості й толерантності. 
Вочевидь, найгірше, коли де-
монстрування цих якостей ви-
кликають помітне здивування 
або автоматичну відмову від 
шляхетності чоловіків. Таким 
чином змушуєш їх задуматися, 
чи варто виявляти галантність 
наступного разу. 

Щоранку він із задоволен-
ням планує своє життя. Цілий 
день у роботі. У нього волосся 
кольору стиглої пшениці й 
блакитні очі. Він чудово спі-
ває й сміється, як тисячі дзво-
ників. Це син моєї подруги. 
Через два місяці йому буде 
три роки. З приходом ночі те 
дивовижне дитя, як завжди, 
благає побачити зоряне небо. 
Маленьким літачком вино-
симо його на балкон. Він про-
стягає крихітні долоні до 
неба, зірок і місяця й щасливо 
тішиться цьому таємничому 
диву. Я радію, згадуючи, як 
ми всі разом бачили в нови-
нах репортажі про запуск у 
космос орбітальної обсервато-
рії «Планк», про сенсаційну 
знахідку марсіанського метео-
рита в Сахарі, якому понад 
два мільярди років. І я здога-
дуюся, що в цьому майбутня 
доля хлопчика… 

«Простые вещи рулят ми-
ром», – співає в одній із пі-
сень гурту «Pianoбой» Дмитро 
Шуров. Тільки прості радості 
життя, у яких доля соціаль-
ного та усвідомленого зведена 
до minimum minimorum, на-
справді ніколи не зраджують. 
Сидить сумна компанія чоло-
віків, а тут заходить гарна 
жінка – і ніби виходить сонце, 
все й усі розквітають. Навіть 
якщо ти останній маргінал у 
суспільній ієрархії, делікатес 
тобі смакуватиме не згірше, 
ніж якомусь мільйонерові. Ті-
лесні принади буття загалом – 
це те, що завжди з тобою і ні-
коли не втрачає сенсу, адже 
ґрунтується не так на мен-
тальному пласті, як на ін-
стинктах і фізичних відчут-
тях. Соціальні ж цілі, на жаль, 
часто виявляються химерами, 
не вартими часу, що на них 
витрачається. 

ЗВОРОТНий ЗВ’ЯЗОК 

:)
Окрім того, 
що жінки 
намагають-
ся пробити-
ся в кар’єрі, 
вони ще й 
вистоюють у 
транспорті, 
пропуска-
ють чолові-
ків біля две-
рей і пер-
шими за-
прошують 
їх на поба-
чення

Лист у редакцію
Я передплачую «Український тиждень», 
який високо ціную за рівень журналісти-
ки, прекрасне оформлення та співзвуч-
ність моїм переконанням. Але мене зди-
вував випуск № 14, на обкладинці якого 
зоб  ражено повалений пам’ятник Леніну на 
купі сміття з написом: «Повний демонтаж». 
Я аж ніяк не належу до шанувальників цьо-
го «вождя», проте вважаю за неприпусти-
ме підміну політичної боротьби взаємопо-
биттям пам’ятників. Зараз обурення наро-
ду діями влади швидко зростає, причому 
серед активних протестувальників є чима-
ло літніх людей, які вже не бояться втрати-
ти роботу й не мріють втекти за кордон. Ба-
гатьом з них властива ностальгія за радян-
ським минулим, оскільки спогади про моло-
дість притлумлюють правду про ті часи. Тому 
пенсіонери на Сході й у Центрі України тра-
диційно підтримують компартію, яка на сло-
вах критикує владу, а за своїми діями скла-
дає з нею одне ціле. Як вірно написав Ігор 
Лосєв у статті «Дерадянізація, яка не відбу-
лася», «поступово Україна стала заручни-
цею однієї групи населення, що до кінця чі-
плятиметься за минуле, й політиків, котрі 
використовують ці настрої». Я раджу звер-
татись до цих людей, говорячи про те, що 
нас не роз’єднує, а об’єднує. Спільним для 

всіх громадян України є бажання спокійно-
го й заможного життя в демократичній пра-
вовій державі, і тому, знайшовши вірні ар-
гументи, можна приєднати до лав опози-
ції переважну частину електорату компар-
тії і Партії регіонів. Замість цього зухвалі мо-
лодики дратують старше покоління, розби-
ваючи його «кумирів», а у відповідь відбува-
ється нищення пам’ятників українським геро-

ям. Україна спізнилася з «дерадянізацією» 
на 20 років, і зараз вже не час розгортати 
цю кампанію. Приклад дерадянізації Естонії, 
наведений на панельній дискусії в Книгарні 
«Є»,   для нас є непридатним, оскільки естон-
ці здійснили її негайно й до того ж відрізня-
ються своєю малочисельністю, коротшим пе-
ребуванням в СРСР та несхожістю мови з ро-
сійською, що унеможливило її вплив. У нас 
членство в КПРС вважалося обов’язковим 
для призначення навіть на дрібні керівні по-
сади, а в кожній організації були люди, що 
співпрацювали з «органами». Проте замість 
люстрації цих пенсіонерів краще перевіри-
ти «послужні списки» діючих політиків. Тре-
ба дивитись не назад, а вперед, не допуска-
ючи розсіювання української громадянської 
нації за етнічною, а також віковою ознакою. 
Популярність партії «Свобода» зумовлена її 
активністю та постійною готовністю бути се-
ред народу, хоча після зустрічі з двома її лі-
дерами на згаданій дискусії я не впевнена, 
що вони здатні прислуховуватися до думки 
інших. Бажаю опозиції перемоги у бороть-
бі, яку не можна підміняти «війною з вітря-
ками», зокрема пам’ятниками комуністич-
ним «вождям», котрі з часом все одно бу-
дуть прибрані до спеціальних резервацій.

Професор, доктор біол. наук  
Тетяна Палладіна Ст
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