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 16 травня 1648  17 травня 1918  18 травня 1928 

     9–15 травня    
У Болгарії відбулися 
дострокові 
парламентські 
вибори. Виграла 
правоцентристська 
партія ГЄРБ

У Новому Орлеані 
зловмисник обстріляв 
парад на честь Дня 
матері. Постраждали 
19 осіб 

Володимир 
Кличко здобув 
60-ту перемогу, 
подолавши італійця 
Франческо П’янету

У Москві розпочався 
судовий процес над 
«шкідниками» у 
вуглепромі Донбасу 
(«Шахтинська 
справа»)

Під Жовтими Водами 
козацьке військо Богдана 
Хмельницького завдало 
поразки полякам на чолі 
зі Стефаном Потоцьким

У Сибіру після 
більшовицьких спроб 
його роззброїти повстав 
чехословацький 
корпус, який боровся 
до 1920 року

Р
ежим Януковича й надалі 
дотримується утилітар-
ного підходу до євроінте-
граційного процесу, ко-

трий, утім, активно презентують 
як прагматичне відстоювання 
інтересів країни.

Нещодавно міністр закор-
донних справ Леонід Кожара хи-
зувався тим, що завдяки му-
дрості нинішнього керівництва 
до кінця року Україна може 
стати «єдиною країною, яка ма-
тиме торговельну угоду і з Захо-
дом, і зі Сходом». Попри відверту 
маніпулятивність таких заяв, 
слід визнати: влада докладає ак-
тивних зусиль, щоб переконати 
суспільство в успішності своєї 
політики «багатовекторності». 
Однак якщо уважно проаналізу-
вати заяви й конкретні дії ни-
нішньої влади, насправді вона 
цікавить його виключно як ін-
струмент виконання зовсім ін-
ших завдань: якомога довше 
утримувати можливість пере-
розподілу ринків та національ-
ного багатства у власних інтере-
сах. Не будучи обмеженим кон-
курентами ані зі Сходу, ані із За-
ходу.

Усе це відбувається під при-
криттям євроінтеграційної рито-
рики та регулярної демонстрації 
«успіхів» у просуванні на шляху 
до Європи. Минулого тижня в 
Банкової з’явилися два додаткові 
приводи для експлуатації відпо-
відної теми. 13 травня Рада міні-
стрів ЄС затвердила Угоду про 
спрощення оформлення віз до 
країн ЄС для низки категорій 
українських громадян (набуде 

чинності 1 липня), а 15 травня 
Європейська комісія (ЄК) схва-
лила проект рішення Ради ЄС 
про підписання Угоди про асоці-
ацію з Україною восени цього 
року. Зусиллями владної пропа-
ганди у так чи так підконтроль-
них їй ЗМІ на другий план віді-
йшли уточнення ЄК, що комісія 
лише здійснила попередні 
кроки, щоб забезпечити тех-

нічну готовність до теоретич-
ного укладення Угоди. Уповно-
важений України з питань зо-
внішньополітичних та інтегра-
ційних процесів Костянтин Єлі-
сєєв заявив, що рішення ЄК є ви-
знанням того прогресу, якого за 
останній час досягла Україна в 
контексті... відповідних рішень 
президента на виконання домов-
леностей». Дарма, що представ-

Тиждень  
в історії

Гра в євроінтеграцію
Автор:

Олександр 
Крамар
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Португальський 
мореплавець 
Васко да 
Ґама проклав 
морський шлях 
до індії

У Парижі 
засновано 
Міжнародну 
федерацію 
футбольних 
асоціацій (ФіФА)

 19 травня 1593  20 травня 1498  21 травня 1904 
Народився 
якоб Йорданс, 
фламандський 
бароковий художник, 
автор «Бобового 
короля» (1638)

 22 травня 1883 

Народився 
Альфред Шаманек, 
полковник, начальник 
Генерального штабу 
Начальної команди УГА, 
німець за походженням

Теракт у 
турецькому 
місті Рейханли. 
43 людини 
загинули 

Рада міністрів ЄС 
затвердила угоду 
про спрощення 
візового режиму з 
Україною 

ВР ухвалила антикорупційний 
закон. Водночас ПР не прого-
лосувала за створення антико-
рупційного бюро – їхніх голо-
сів не вистачило для прийняття 
відповідного законопроекту

Конституційний Суд 
поповнився двома новими 
суддями. Відтепер 7 із 18 
членів КС є вихідцями з 
Донбасу, а 10 – зі слідчих 
структур

ник єврокомісара з питань роз-
ширення та європейської полі-
тики сусідства Штефана Фюле 
Пітер Стано в коментарі корес-
пондентові Тижня у Брюсселі 
наголосив, що документ у жод-
ному разі не є оцінкою досягну-
того прогресу.

Тим часом досягати його ре-
жим Януковича не поспішає. 30 
квітня Європейський суд з прав 
людини визнав арешт і утри-
мання під вартою екс-прем’єра 
Юлії Тимошенко протиправним. 
Перед Великодніми святами, по-
при серію звернень із проханням 
про її помилування від пред-
ставників основних українських 
релігійних конфесій та грома-
дянських організацій із низки 
регіонів держави, спеціальна ко-
місія при президенті відкинула 
таку можливість. Відразу після 
свят трапився черговий скандал, 
який підтвердив відсутність на-
мірів влади вирішити питання 
політичних репресій найближ-
чим часом. 7 травня захисник 
Тимошенко Сергій Власенко по-
відомив, що Генпрокуратура ще 
26 квітня призупинила досудове 
слідство проти неї у справі про 
вбивство Євгена Щербаня, однак 
13 травня прес-служба ГПУ пові-
домила, що його знову понов-
лено. А глава українського МЗС 
Леонід Кожара в інтерв’ю бри-
танському виданню The Daily 
Telegraph заявив, що уряд не має 
наміру звільняти Тимошенко до 
кінця травня, як того очікують у 
ЄС.

14 травня, безпосередньо на-
передодні рішення Єврокомісії 
щодо Угоди про асоціацію, глава 
представництва Євросоюзу в 
Україні Ян Томбінський заявив, 
що українська влада не повинна 
відкладати в довгу скриню вирі-
шення питань, пов’язаних із ви- ф

о
т
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бірковим правосуддям, бо «це 
камінь спотикання в питанні 
підписання Угоди про асоціа-
цію... Неправильно чекати до 
останнього моменту». Втім, 
схоже, позиція ЄС значною мі-
рою формується на основі інфор-
мації, що Янукович хоче пере-
класти на Євросоюз провину за 
майбутній провал угоди. Про 
таке, зокрема, свідчать останні 
публікації в EUobserver із поси-
ланням на дипломатичні дже-
рела. На цьому тлі нібито доне-
давна одна з найскептичніших 
щодо режиму Януковича держав 
ЄС, Німеччина, визнає, що «було 
б корисно дати Києву обіцянку 
майбутнього розширення ЄС 
для того, щоб залучити його на 
бік Заходу».

Схоже, в ЄС розраховують 
використовувати кожен етап 
інтеграції України (від парафу-
вання до ратифікації Угоди 
усіма країнами-членами), як ін-
струмент тиску на Януковича 
щодо виконання своїх вимог. 
Однак варто брати до уваги, що 
розрахунок, ніби в такий спосіб 
можна змусити його прискори-
тись у їх виконанні, вельми 
сумнівний, бо для нинішнього 
українського президента мак-
симальне відтермінування не 
лише не проблема, а швидше, 
навпаки, мета. Внутрішньопо-
літична складова цієї гри в єв-
роінтеграцію полягає в необ-
хідності демонструвати сус-
пільству та проєвропейській 
частині у владному конгломе-
раті, що він готовий вести кра-
їну до Європи. В такий спосіб 
режим значною мірою вибиває 
ґрунт із-під ніг «проєвропей-
ської» опозиції, адже позбавляє 
її важливої ознаки відмінності 
від нього. Понад те, починаючи 
від квітневих мітингів у Києві 

влада активно експлуатує тему, 
що на перешкоді її прагненням 
до євроінтеграції стоїть саме 
опозиція, її деструктив чи на-
віть, останнім часом, «фа-
шизм»/«неонацизм» (див. 
стор. 6). Водночас просування 
на шляху до підписання Угоди 
про асоціацію з ЄС слугує засо-

бом психологічного тиску в пе-
реговорах із Москвою. Таким 
чином, ідеться про викорис-
тання інформаційно-пропаган-
дист ського потенціалу євроін-
теграції у власних інтересах, а 
реальна стратегія натомість 
спрямована на продовження 
концентрації влади, монополі-
зацію ринків «Сім’єю» і найло-
яльнішими олігархами, розбу-
дову сімейної моделі держави, 
яка на певному етапі, цілком 
імовірно, зробить зближення з 
ЄС неможливим з об’єктивних 
причин.

Хоч в Європі активно просу-
вають тезу про помилковість су-
дження Януковича «щодо осо-
бливої важливості України у 
протистоянні ЄС та Росії», Брюс-
сель таки втягується у сценарії, 
на які розраховує Янукович. Та 
хоч як парадоксально, за ниніш-
ніх умов це, можливо, найопти-
мальніша лінія поведінки: таки 
втягнути Януковича  в асоціацію 
та Зону вільної торгівлі ЄС і спо-
діватися, що влада в Україні змі-
ниться на демократичну. 
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яНУШ ПЄХОЦиНСьКиЙ 
посміявся з Газпрому
Міністр економіки Поль-
щі назвав заяву голови 
Газпрому про швид-
ке будівництво газо-
гону Ямал – Європа-2 
«класичним росій-
ським жартом», адже 
ЄС не зацікавився 
цим проектом 

СільВіО БеРлУСКОНі 
таки посадять?
Обвинувачення ви-
магає засудити 
екс-прем’єра до шес-
ти років позбавлення 
волі за зв’язок із не-
повнолітньою 

ГАННА ГеРМАН
виправдовує «Сім’ю»
«Янукович знав вели-
ку нужду в житті, пере-
жив великі нещастя... 
Він стоїть на вершині 
свого життя», – так 
пояснила зростання 
статків гаранта його 
соратниця
 

ПеТРО ПОРОШеНКО 
дискримінує  
Компанія Roshen, яку контр-
олює депутат так і не від-
новила написів укра-
їнською на обгортках 
своєї продукції – лише 
близько 40%  цукерок 
названі державною 
мовою

ВіТАліЙ КличКО
розставляє  
пріоритети
Як з’ясувалося, лідер 
УДАРу не голосував 
за відставку Азарова, 
бо був у той час у Ні-
меччині на врученні 
призів від місцевої пи-
воварні 

На 1,3%
знизився ВВП України в I кварталі 
2013 року порівняно із січнем – 
березнем 2012-го. Кварталом ра-
ніше спад становив 2,5%

$1,987 млрд  
сягнув дефіцит зовнішньої торгівлі 
в I кварталі 2013 року

лише 46% 
українців
почуваються в безпеці. Торіш-
ній показник – 48%. Досліджен-
ня Gallup

99,8% 
обвинувачуваних 
потрапляють за ґрати, коли 
йдеться про кримінальні справи. 
Дані Державної судової

ФеЙС-КОНТРОль МАЙЖе СеРЙОЗНО

ДОСліДЖеННя

Є в регіоналів цікава здатність перетворювати 
серйозні й важливі слова на смішні та без-
змістовні. Мало хто в Україні без іронії ви-
мовляє «стабільність» чи «покращення». 

Нині ж правляча еліта взяла на озброєння склад-
ніший термін «антифашизм». Майже через 70 ро-
ків після світової поразки нацистів і їхніх союзни-
ків ПР уявила себе чи то Комінтерном, чи то Рот 
Фронтом, який має щонайменше врятувати Укра-
їну від «фашизму». Вияви цієї безкомпромісної 
боротьби розмаїті: маскарадне перевдягання Ва-
дима Колесніченка у форму офіцера НКВД, чер-
гова спроба заборонити ВО «Свобода», «антифа-
шистські марші» (один із їх ініціаторів – відомий 
своєю нетерпимістю до кримських татар «наміс-
ник» Криму Анатолій Могильов), на які стягують 
чутливих до адмінтиску бюджетників, заклики 
скасувати додаткові виплати ветеранам УПА. На-
віть сам прем’єр вийшов на передову. Микола Аза-
ров назвав духовними нащадками фашистів тих 
депутатів міських рад, які ухвалили рішення від-
значати 9 травня як День скорботи. 
В усіх цих відвертих спекуляціях, які часто меж-
ують із кітчем, чітко проглядається нова політ-
технологія влади. Звинувачення попередників в 
усіх гріхах і вихваляння власними досягнен-
нями – це вчорашній день, бо гідних масштабної 
рекламної кампанії здобутків немає. А ось анти-
фашизм – платівка хоч і заїжджена, але жодної 
відповідальності за собою вона не тягне, її 
можна програвати як для українців, так і для 
Заходу, не стомлюючись, хоч до виборів-2015. 
Тим більше що ярлик «фашизм» непримиренні 
борці можуть навісити на будь-кого з політич-
них опонентів – достатньо хоча б того, щоб він 
розмовляв українською і не чіпляв на свій одяг 
георгіївську стрічку. 

Рівняння на цензуру

За даними Freedom House

У цьогорічному рейтингу свободи преси міжнародної організації 
Freedom House Україна опинилася в зоні ризику. Порівняно з 2012-м 
вона втратила ще одну сходинку, посівши 132-ге місце між 
Південним Суданом і Замбією. Серед частково вільних країн (за 
термінологією організації) Україна перебуває на межі з невільними: 
ще два пункти рейтингу вниз – й українська свобода преси буде на 
рівні Алжиру та Вірменії, в одній категорії з Афганістаном і 
Північною Кореєю. Наша влада тим часом виробила «імунітет» 
щодо досліджень Freedom House. Так, регіонали Ганна Герман і 
Володимир Олійник називають їх «необ’єктивними» й 
«упередженими», а Вадим Колесніченко навіть звинуватив 
правозахисників в українофобії. Отже, їхніми вустами влада дає 
зрозуміти, що оцінки авторитетної міжнародної організації її 
анітрохи не бентежать.
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МАЙЖе СеРЙОЗНО

40 млрд грн 
щороку
треба виділяти на ремонт доріг. 
Оцінка віце-прем’єра Олексан-
дра Вілкула. Зараз виділяється 
16,9 млрд грн 

260 тис. людей
загинули від голоду в Сомалі у 
2010–2012 роках. Оцінка ООН
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Південним Суданом і Замбією. Серед частково вільних країн (за 
термінологією організації) Україна перебуває на межі з невільними: 
ще два пункти рейтингу вниз – й українська свобода преси буде на 
рівні Алжиру та Вірменії, в одній категорії з Афганістаном і 
Північною Кореєю. Наша влада тим часом виробила «імунітет» 
щодо досліджень Freedom House. Так, регіонали Ганна Герман і 
Володимир Олійник називають їх «необ’єктивними» й 
«упередженими», а Вадим Колесніченко навіть звинуватив 
правозахисників в українофобії. Отже, їхніми вустами влада дає 
зрозуміти, що оцінки авторитетної міжнародної організації її 
анітрохи не бентежать.
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КОРОТКО ПРО ПРиДУШеННя МіТиНГіВ

Від початку опозиційної акції «Вставай, Україно!» ми-
нуло два місяці. Весь цей час влада відпрацьовувала різні 
засоби перешкоджання протестам 

ДАі на службі режиму
Державтоінспекція включилась у боротьбу з опозиціоне-
рами від перших днів «Вставай, Україно!». Зупинити й не 
допускати до місця призначення автобуси з мітингуваль-
никами – схема, відома ще з часів Кучми. Під час прове-
дення першої акції у Вінниці даішники ніби проводили 
«комплекс заходів із профілактики аварійності», а на-
справді блокували виїзд 
делегацій із районів до об-
ласного центру. Аналогіч-
них заходів ДАІ вживала 
також на Львівщині. Ще 
один зі способів боротьби 
з ворогами режиму: тиск 
на автоперевізників, яких 
ДАІ й місцева влада під 
різними приводами або не 
випускали з міста, або 
розвертали дорогою до 
місця проведення акцій. 
Опозиційні депутати на-
голошують, що аналогічні заходи, тільки в більших масш-
табах, траплятимуться й напередодні акції 18 травня в 
Києві: мовляв, міліція масово зупинятиме всі автобуси з 
опозиціонерами, натомість дасть «зелене світло» підве-
зенню учасників так званих антифашистських мітингів, 
організованих владою.

Плутанина і провокації
Доволі поширеними є спроби влади заплутати потенцій-
них учасників опозиційних мітингів. Так, у Вінниці напе-
редодні акції «Вставай, Україно!» розповсюджували лис-
тівки про те, що захід перенесено на п’ять днів. Такі самі 
фальшиві повідомлення пізніше з’явилися й у Хмель-
ницькому. В Черкасах, вочевидь, із метою залякування на 
опозиційну маніфестацію прийшли ряджені «свободівці» 
з антисемітськими гаслами і вчинили бійку. Власну стра-
шилку вигадала депутат від ПР Олена Бондаренко, яка в 
ефірі одного з найпопулярніших каналів закликала бать-
ків не відпускати дітей на опозиційні мітинги, щоб «не 
шукати їх потім у моргах з пробитими головами».

Суди і «креатив» місцевої влади
Влада на місцях до зриву опозиційних мітингів підходить 
відповідально і прагне продемонструвати Банковій свою 
старанність і вигадливість. Можливості в регіональних 
князьків чималі – від банальної заборони акцій через суд 
(позови, зокрема, подавали чиновники Тернополя й Хар-
кова) до несподіваного ремонту доріг і альтернативних 
провладних акцій. У Полтаві та Харкові влада звела цілі 
«барикади» із громадського транспорту, аби перешко-
дити опозиційній ході. У Черкасах в один день із «Вста-
вай, Україно!» було вирішено провести гуляння із при-
воду 60-ї річниці створення області. У Києві, схоже, вирі-
шили використати весь попередній досвід: так, у КМДА 
раптово виникла потреба ремонту доріг поблизу урядо-
вих будівель, а також цілком «випадково» збігся маршрут 
опозиції та «маршу антифашистів», призначеного також 
на 18 травня. Крім того, за рішенням столичної влади теж 
нібито для ремонту доріг до 20 квітня перекрили в’їзд до 
міста з Житомирської траси.
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«Рішення Європейського суду з прав 
людини у справі Тимошенко є невда-
чею української влади»

Експерт польського 
аналітичного центру 
Ośrodek Studiów 
Wschodnich Тадеуш 
Ольшанський пере-

конаний, що помилування Юлії Тимошенко зале-
жить лише від волі офіційного Києва, а не від вер-
диктів Європейського суду. «Рішення суду є невда-
чею української влади, а його мотиваційна частина 
привернула увагу до значних проблем у функціо-
нуванні судочинства держави. Водночас Київ усе 
ще може виправдовуватись, указуючи на те, що 
проблеми було усунуто після набуття чинності но-
вим Кримінальним процесуальним кодексом, у 
якому змінено процедури, що їх раніше критику-
вали правозахисні організації», – пише експерт у 
своїй аналітичній записці, опублікованій на сайті 
дослідного центру.

«Незважаючи на те, що кажуть деякі представники 
опозиції та частина українських ЗМІ, Європейський 
суд з прав людини не може скасувати вердикт щодо 
Тимошенко, бо розгляд вироків судів держав – учас-
ників Європейської конвенції з прав людини, по суті, 
не входить до його компетенції. Визнання судом 
того, що її право на справедливий судовий розгляд 
було порушено, може стати основою для поновлення 
судочинства. Однак воно, як і виправдання підсудної, 
залежатиме від доброї волі Києва. Негативне рі-
шення комісії при президентові у квітні стосовно по-
милування Тимошенко свідчить про те, що від уряду 
марно очікувати кроків у цьому напрямку», – переко-
наний аналітик.

«Є відчуття, що, незважаючи на його слова, янукович на-
справді не хоче підписувати угоду про асоціацію»

Європейське видання пише про рі-
шення ЄСПЛ у справі Тимошенко та 
про стратегії Януковича у відносинах 

із Брюсселем.
«Янукович тепер має чотири варіанти. Він може подати апеляцію. Може ні-
чого не робити впродовж трьох місяців, аж доки за процедурою ЄСПЛ попе-
реднє рішення стане остаточним. Може вказати на той факт, що Тимошенко 
пред’явлено звинувачення у вбивстві й розкраданні, стосовно яких зараз три-
вають процеси, що є підставою нічого не чинити до кінця цих судів. Або він 
може виконати рішення Європейського суду…За лаштунками деякі країни–
члени ЄС хвилюються, що ЄСПЛ та окремі європарламентарії, такі як Ельмар 
Брок, грають на руку Януковичу».

«Є відчуття, що, незважаючи на його слова, Янукович насправді не хоче під-
писувати угоду про асоціацію. Але водночас йому кортить, щоб провину за 
це взяв на себе ЄС», – сказав один європейський дипломат. Якщо це відчуття 
правильне, у Януковича з’являться п’ятий і шостий варіанти. Він може звіль-

нити її (Юлію Тимошенко. – 
Ред.), але не реабілітувати, а 
отже вона не зможе брати 
участь у президентських ви-
борах, і за це країни ЄС його 
навряд чи винагородять. Або 
може звільнити її, але зро-
бити це близько до листо-
пада, тож чиновники ЄС не 
будуть здатні підготувати 
спільну позицію щодо підпи-
сання Угоди про асоціацію. 
Обидва сценарії, за словами 
дипломата, полегшать Яну-
ковичу перекладання про-
вини за смерть угоди на 
Брюссель».

«чи залежатиме рішення 
Брюсселя від долі однієї  
відомої особистості?»

Колишній співробітник Державного де-
партаменту США й сенатського Комітету з 
міжнародних відносин Брюс Рікерсон у 
своєму блозі на американському новин-
ному сайті UPI вкотре наголошує, що рі-
шення ЄС стосовно підписання/непідпи-
сання угоди про асоціацію з Україною має 
значення не лише для офіційного Києва, а 
й для всієї Європи. «Європейський Союз 
стоїть на порозі рішення, яке може мати 
величезні наслідки для континенту й від-
носин між ЄС та Росією, не кажучи вже про 

США. Що вирішить Європейський Союз? І, 
зокрема, чи залежатиме це рішення від 
долі однієї відомої особистості? З усіх дер-
жав колишнього комуністичного блоку 
найважливішою (звичайно, крім РФ) є 
Україна. Майбутній курс так званої країни 
на кордоні як моста між Європою та Ро-
сією має надзвичайне значення для обох 
сторін», – пише Рікерсон.

«Як видається, принаймні окремі євро-
пейці готові стояти на тому, щоб звіль-
нення Тимошенко було незаперечною 
умовою для Києва. Зокрема, голова блоку 
правоцентристської Європейської народ-
ної партії в Європарламенті Вільфред 
Мартенс заявив, що він і його парламента-
рії підтримають пропозицію (підписання 
угоди) «лише якщо українська влада вико-
нає умови ЄС, включно із припиненням 
вибіркового судочинства, й негайно звіль-
нить Юлію Тимошенко». Деякі країни, 
як-от Польща, Швеція та інші ключові 

учасники програми ЄС «Східне партнер-
ство», хочуть, щоб пропозицію зробили 
попри те, що ув’язнення Тимошенко три-
ватиме. Тоді як Європейський Союз та 
країни-члени думають над своїм наступ-
ним кроком, важливо, щоб вони оцінили 
відносну вагу Тимошенко проти інтересів 
ЄС в Україні», – зазначає дипломат.
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«До саміту Східного партнерства у листо-
паді канал ТВі існуватиме, щоб не зава-
дити підписанню угоди»

Польське видання Nowa 
Europa Wschodnia коментує 
ситуацію, що склалася з ка-
налом ТВі, і вважає ї ї почат-
ком масштабних чисток не-

залежних ЗМІ. «Ситуація довкола ТВі, здавалося, заче-
пила майже всіх найвищих мужів держави. Починаючи 
від Льовочкіна, Арбузова, Фірташа й закінчуючи «опо-
зиціонером» і колишнім шефом ТВі Миколою Княжиць-
ким (якому вдалося збудувати собі в Польщі міцне 
політично-журналістське лобі, хоча його роль у кон-
флікті навколо каналу видається як мінімум незрозумі-
лою, коли не негативною). Канал ТВі був занадто проо-
позиційним, занадто відверто виступав за опозицію, 
тоді як мав би бути опозиційним до влади [...]. Дивує 
також поведінка Княжицького, який підтримав нових 
власників. «Якщо такі кроки були зроблені для того, 
щоб не дати Медведчукові захопити канал, то чому не 
пояснити цього журналістам?» – пише у статті корес-
пондент Польського радіо в Києві Пьотр Поґожель-
ський.

«До саміту Східного 
партнерства у листо-
паді канал ТВі існува-
тиме, щоб не зава-
дити підписанню 
угоди. А от далі, вже 
ближче до президент-
ських виборів 2015 
року, український те-
левізійний ринок зна-
чною мірою задав-

лять – ЗМІ будуть відфільтровані й поділені між окремими 
політичними групами впливу. А опозиція про це, зда-
ється, наразі не думає. Під час конфлікту з ТВі вона пока-
зала, що таки ближча до нинішньої влади, аніж до реаль-
них політичних діячів, які керуються інтересами держави, 
а не власними», – констатує Поґожельський.

«80% незацікавленості щодо ЄС походить із боку 
українського уряду»
Депутат німецького Бундестагу Віола 
фон Крамон зазначає, що Київ від ЄС 
віддаляють дії вітчизняної ж таки 
влади. «Нині часто кажуть, що ЄС 
більше не має інтересу до України. 
Утім, 80% незацікавленості походить 
із боку українського уряду. Я сказала 
б, що не Євросоюз полишає Україну 
самотньою, а український уряд віддаляється від нього. Останніми 
місяцями в Брюсселі й Берліні дуже багато думали про те, як тіс-
ніше прив’язати Україну до ЄС», – підкреслює депутат в інтерв’ю 
виданню EurActiv.
За її словами, в цих зусиллях Європа поки що не має наміру здава-
тись. «Але український уряд нам надзвичайно все ускладнює. Чи 
повинні ми, незважаючи на те, що вони вже давно не дотриму-
ються жодних домовленостей, усе-таки винагородити їх Угодою 
про асоціацію? Тоді нам більше не потрібно буде вести перего-
вори щодо таких угод. Ми зможемо відразу винагороджувати всі 
держави, котрі виявляють бажання тіснішого співробітництва з 
ЄС...
У цьому сенсі я досить сувора й говорю це, також пам’ятаючи про 
людей, які зараз потерпають в Україні, а таких чимало. Ми знали, 
який Віктор Янукович бандюжка. Знали й те, що він приведе із со-
бою команду злочинців. Але ми не передбачали, що він так пра-
витиме, що він настільки систематично зміцнюватиме владну вер-
тикаль і наділятиме владою лише лояльних до нього людей та 
членів своєї «Сім’ї».
За словами фон Крамон, нині дуже малоймовірним видається те, 
що українська влада виконає умови угоди про асоціацію: «Оче-
видно, що уряд не вбачає в цьому жодної необхідності, а внутріш-
ньополітичний тиск недостатньо сильний».
Водночас депутат заперечила, що Німеччина гальмує підписання 
угоди про асоціацію:

«Я знаю з добре поінформованих джерел, що було докладено ве-
ликих зусиль і що мали місце неодноразові поїздки (німецьких ви-
сокопосадовців до Києва. – Ред.) [...]. Утім, існує єдина держава, 
яка, незважаючи на те, як поводиться Україна, виступає за підпи-
сання Угоди про асоціацію, – це Польща. Крім неї, жодна інша не 
вважає, що за нинішньої ситуації Україна на таке заслуговує».

Коментуючи законопроект про дозвіл на 
приватизацію НАК «Нафтогаз України», 
експерт польського аналітичного інституту 
Ośrodek Studiów Wschodnich Войцех Ко-
нончук зазначає, що це ще одне підтвер-
дження: український уряд остаточно вирі-
шив передати газотранспортну систему 
Газпромові. «Основна мета запропонова-
них змін полягає в тому, щоб прибрати на-
явні правові бар’єри, які стоять на заваді 

укладенню газової угоди з Росією… Заяви 
українського уряду (зокрема, і президента 
Януковича наприкінці лютого) свідчать, що 
Київ уже прийняв політичне рішення від-
дати Газпромові контроль над газотран-
спортною системою в обмін на нижчі ціни 
на газ та довготермінові гарантії його тран-
зиту», – пише експерт у своїй аналітичній 
статті, опублікованій на сайті інституту.
«Обґрунтовуючи законопроект, україн-
ський уряд зазначає, що запропоновані 
зміни відповідають зобов’язанням України 
в межах Енергетичного співтовариства. Ор-
ганізація і справді вимагає від України роз-
бити Нафтогаз на окремі компанії, які за-

ймаються видобутком, транспортуванням і 
продажем сировини, але це ніяк не озна-
чає його приватизації», – підкреслює Ко-
нончук.

«Київ уже прийняв політичне рішення віддати Газпромові контроль над газотранспортною  
системою в обмін на нижчі ціни на газ та довготермінові гарантії його транзиту»
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Автор:  
Ребекка 
Гармс,  

співголова 
групи «Зе-

лені»/Євро-
пейський 

альянс у Євро-
парламенті, 
Німеччина

Хороших новин  
недостатньо

З
вільнення екс-міністрів внутрішніх справ 
Юрія Луценка та охорони навколишнього 
природного середовища Георгія Філіп-
чука стало справжньою несподіванкою і 

дозволило зітхнути з полегшенням багатьом 
західним друзям цих політиків. Добре знати, 
що троє з чотирьох колишніх урядовців, засу-
джених до ув’язнення, знову на свободі. Рі-
шення президента Януковича щодо виправ-
дання Юрія Луценка та Георгія Філіпчука поті-
шило не лише родини опозиційних політиків в 
Україні. У Європейському Союзі його сприй-
няли як іще один позитивний результат роботи 
екс-президентів Патріка Кокса й Александра 
Квасневського (спостережної місії Європарла-
менту в Україні. – Ред.). До їхніх досягнень 
слід також зарахувати скасування підписки 
про невиїзд для депутата Верховної Ради Сер-
гія Власенка, захисника Юлії Тимошенко. По-
збавлений мандата як член Верховної Ради, 
Власенко мав також віддати свій паспорт на час 
сумнівного судового розгляду.
Утім, усі ці добрі новини не означають, ніби Єв-
росоюз має вдовольнитися тим, чого нам наразі 
вдалося досягнути, зокрема завдяки зусиллям 
Патріка Кокса й Александра Квасневського. 
Юлія Тимошенко свободу так і не здобула. Ми 
раді, що припинилося негуманне й ганебне 
безперервне відеоспос -
тереження в її камері. 
Це полегшило їй жит-
 тя. Однак ми досі зане-
покоєні станом здоро -
в’я колишнього прем’є-
 ра й хочемо, щоб вона, 
так само як і її екс-
міністри, змогла вий-
 ти із в’язниці. Влас- 
не, тому всі політичні 
сили Європейського парламенту виступа-
ють за продовження місії Кокса – Кваснев-
ського.
Водночас має поновити роботу Комітет парла-
ментського співробітництва між Європарла-
ментом і Верховною Радою. Нам потрібен діа-
лог між двома законодавчими органами щодо 
актуальних проблем. Необхідно ретельно обго-
ворити випадки вибіркового судочинства, на 
які звернули нашу увагу президенти Кокс і 
Квасневський, а також вимоги щодо принципу 
верховенства права. Нещодавно трьох членів 
Верховної Ради було позбавлено мандатів, що 
стало новою причиною блокування роботи 
парламенту з боку опозиції. Ми добре розумі-
ємо мотиви перешкоджання роботі ВР, та все-

таки переконані, що Україна потребує функціо-
нального парламенту, й підтримуємо нещо-
давнє рішення опозиціонерів щодо віднов-
лення нормального режиму праці. Пріоритет-
ним питанням однієї з наших наступних зу-
стрічей має стати те, що українська Верховна 
Рада повинна мати правила, обов’язкові для 
всіх без винятку депутатів.
До порядку денного однієї з наступних зустрі-
чей делегацій Європейського парламенту і ВР, 
поза сумнівом, має також потрапити перелік, 
сформований нещодавно Штефаном Фюле, єв-
рокомісаром з питань розширення та європей-
ської політики сусідства. У списку він наво-
дить конкретні реформи і кроки, яких очікує 
від України ЄС, перш ніж стане можливим під-
писання Угоди про асоціацію. Київ повинен 
буде дати раду деяким проблемам, пов’язаним 
із верховенством права: це стосується недолі-
ків останніх виборів, котрі більшість міжна-
родних спостерігачів назвали такими, що по-
рушують принцип «вільних і чесних», або рів-
ного доступу до ЗМІ для всіх кандидатів. Не-
обхідні також подальші реформи судової сис-
теми: про це свідчать не лише розгляди справ 
Юлії Тимошенко та інших опозиційних полі-
тиків, а й багато іншого. Вкрай важливо, щоб 
Україна дотримувалась міжнародних стандар-

тів щодо прозорості 
й незалежності судо-
чинства, а також по-
кращила умови утри-
мання в’язнів. Варто 
зазначити, що країні 
також слід негайно 
взятися за активну 
боротьбу з корупцією. 
У світлі всього зазна-
ченого варто пам’я та-

 ти про наближення Вільнюського саміту 
Східного партнерства. Саме на ньому в 
листопаді має бути прийнято остаточне 

рішення стосовно Угоди про асоціацію. На тлі 
глибокої економічної кризи в Україні там-
тешні досягнення матимуть значення для всіх 
її громадян.
Із боку Брюсселя є позитивні кроки: Євросоюз 
спростив візовий режим з Україною. Разом із 
деякими колегами я намагалась знайти інші 
способи полегшення процедури оформлення 
візи для українців та їхніх подорожей до ЄС. 
Маю надію, спрощення візового режиму між 
Києвом та Європейським Союзом сприятиме 
тому, що українці краще розумітимуть функці-
онування демократії в ЄС. 

КільКА ХОРОШиХ НОВиН  
іЗ УКРАїНи Не ОЗНАчАюТь, 

щО ЄВРОСОюЗ МАЄ 
ВДОВОльНиТиСя ТиМ, 

чОГО НАМ НАРАЗі ВДАлОСя 
ДОСяГНУТи
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Київ (вул. Лисенка, 3):
20 травня, 18:00 – презентація українського перекладу книжки 
історика Тімоті Снайдера «Перетворення націй». Спільно 
з видавництвом «Дух і Літера».
21 травня, 18:00 – презентація книжки сучасного чеського 
письменника Ярослава Рудіша «Останні дні панку в «Гельсінкі». 
Спільно з Чеським центром у Києві та видавництвом 
«Темпора».
22 травня, 18:00 – лекція-бесіда «Досвід літератури» та 
презентація книжки Ксен� Дмитренко «Автосенси». Спільно 
з видавництвом «НІКА-центр».
23 травня, 18:00 – літературний вечір пам’яті Станіслава 
Вінценза. Спільно з Посольством Польщі в Україні 
та видавництвом «Книги-ХХІ».
24 травня, 18:00 – «Королеви слова»: презентація книжок 
Дари Корній «Зірка для тебе» та Наталки Доляк «Гастарбайтер-
ки». Спільно з видавництвом «КСД».

Львів (просп. Свободи, 7):
21 травня, 18:00 – презентація книжки Богдана Панкевича 
«Подорож на Афон». Спільно з видавництвом «Фоліо».
22 травня, 18:00 – презентація поетичної збірки Юрка Іздрика 
«Ю». Спільно з Видавництвом Старого Лева.
23 травня, 18:00 – презентація книжок Дари Корній «Зірка для 
тебе» та Любові Долик «Щастя». Спільно з видавництвами 
«КСД» та «АРС».
24 травня, 18:00 – презентація книжки сучасного чеського 

письменника Ярослава Рудіша «Останні дні панку в «Гельсінкі». 
Спільно з Чеським центром у Києві та видавництвом 
«Темпора».

Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
21 травня, 18:00, 4-й поверх – презентація дитячої книжки 
Галини Вдовиченко «Ліга непарних шкарпеток». Спільно 
з видавництвом «КСД».
24 травня, 18:00, 4-й поверх – презентація книжки французь-
кого письменника й філософа Тьєррі Есса «Демон». За участю 
автора. Спільно з видавництвом «Тіповіт», за підтримки 
Французького інституту в Україні.

Харків (вул. Сумська, 3):
20 травня, 18:00 – розмова «Що таке соціальне 
підприємництво?».
21 травня, 19:00 – розмова «Наші мандри Європою та світом». 
За участю Олександра Бобошка та Миколи Саппи. Спільно 
з літературним клубом «Апостроф».
23 травня, 18:00 – презентація книжки Наталки Доляк 
«Гастарбайтерки». Спільно з видавництвом «КСД».
24 травня, 19:00 – майстер-клас на тему «Що ховається 
за словами». Модерує Марія Дубовик.

Тернопіль (вул. Валова, 7-9):
20 травня, 18:00 – презентація книжки Василя Махна 
«Я хочу бути джазом і рок-н-ролом. Вибрані вірші про 
Тернопіль і Нью-Йорк». Спільно з видавництвом «Крок».

20–24 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 



Спілкувалася 
Ганна Трегуб

Прем’єр-міністр  
естонії Андрус Ансіп: 
«Реальна інтеграція – це коли кожен українець зможе пересуватися 
Європою вільно»

і
сторія незалежної Естонії – це 
історія успіху маленької євро-
пейської держави, яка ніколи 
не переставала боротися. Їй 

вдалося не лише відмовитися від 
привидів радянського минулого 
(див. Тиждень, № 15/2013), а 
й стати однією з динамічніших 
країн ЄС, якій за кризових умов у 
Європі ефективно вдається вико-

ристовувати ситуацію, що скла-
лася, на власну користь. Прак-
тично завжди естонці й пред-
ставники двох інших країн Балтії 
наголошують на тому, що для ре-
альних змін необхідні величезна 
політична воля і чітке розуміння, 
навіщо той чи інший крок, зо-
крема приєднання до тієї чи тієї 
організації, потрібен. Нині офі-

ційний Таллінн усіляко підтри-
мує Україну в напрямку підпи-
сання Угоди про асоціацію та 
зону вільної торгівлі з ЄС і по-
дальшого процесу зближення з 
об’єднаною Європою. Зрештою, 
це й не дивно, бо Естонія свого 
часу зіткнулася практично з ана-
логічними українським пробле-
мами на шляху своєї трансфор-
мації та входження до Євросо-
юзу.

Про сучасні естонсько-
україн  ські відносини та пер-

спективи й перепони на 
шляху підписання Украї-
ною Угоди про асоціацію 
на саміті Східного парт-
нерства у Вільнюсі в 
листопаді цього року 
Тиждень спілкувався 
з естонським пре   м’єр-
міністром Андрусом 
Ансіпом, який напри-
кінці квітня побував з 
офіційним візитом в 
Україні.

У. Т.: якою була мета 
вашого нещодавнього 

офіційного візиту 
до України? 
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БіОГРАФічНА 
НОТА:
Андрус Ансіп – 
лідер естонської 
Партії реформ 
(Reformierakond). 
З квітня 2005 
року – прем’єр-
міністр Естонії.  
У попередньому 
естонському 
уряді Юхана 
Партса обіймав 
посаду міністра 
економіки і ко-
мунікацій.  
У 1998–2004-му – 
мер Тарту. До 
того займався 
підприємни-
цтвом у галузі 
торгівлі та бан-
ківської справи,  
а також був од-
ним зі співзас-
новників радіо-
каналу Tartu 
Raadio

ПОРяД З еКОНОМічНОю 
іНТеГРАЦіЄю ВАЖлиВОю Є 
ліБеРАліЗАЦія ВіЗОВОГО 
РеЖиМУ

– Метою мого візиту був роз-
виток політичних й економічних 
зв’язків між Естонією та Украї-
ною. Одне з його завдань – дізна-
тися, як просувається процес асо-
ціації та зближення з Євросою-
зом. Промоція бізнес-інтересів 
Естонії завжди була завданням її 
прем’єр-міністра.

У. Т.: естонський бізнес не лякає 
поганий інвестиційний клімат в 
Україні, про що у своїх звітах 
відзначають усі міжнародні ін-
ституції – від Світового банку до 
Європейської Бізнес Асоціації в 
Україні?

– Багато великих естонських 
інвесторів активно працюють на 
українському ринку, мають бага-
торічний досвід роботи тут і заці-
кавлені й надалі інвестувати в 
країну. Водночас дуже важливо 
наголосити, що проблеми, які 
виникають у деяких великих біз-
несменів в Україні, були вирі-
шені. З метою заохочення інвес-
тицій вкрай важливо, що ваша 
країна зробила певні кроки до 
поліпшення інвестиційного клі-
мату та спрощення податкової 
системи. Наш досвід підтвер-
джує, що відкрита і прозора сис-
тема, коли потреба в бюрокра-
тичному втручанні мінімальна, є 
найкращою. Естонські інвестиції 
в Україну вчетверо перевищують 
українські в Естонію. Ми, зі свого 
боку, вітаємо український бізнес 
у себе в країні.

У. Т.: як ви оцінюєте перспективи 
підписання Угоди про асоціацію 
та ЗВТ з Україною в листопаді? 
якою буде позиція естонії в 
цьому питанні? чи справді весь 
естонський політикум вважає, 
що Україна потрібна Євросоюзу, 
і в якій ролі? 

– Я сподіваюся, що Угода про 
асоціацію і поглиблену та все-
осяжну зону вільної торгівлі між 

Україною та Європейським 
Союзом буде підписана у 

Вільнюсі на саміті 
Східного парт-
нерства, який 
відбудеться в 
л и с т о п а д і 

цього року. Її підписання виведе 
відносини вашої держави з ЄС на 
новий рівень. Україна є частиною 
європейської сім’ї. Піс  ля того як 
нові угоди наберуть чинності, 
єдиний економічний простір, 
який міститиме Євросоюз та кра-
їни програми Східного партнер-
ства, повинен розвиватися як на-
ступний етап. Це, безумовно, по-
жвавить економіку регіону. По-
ряд з економічною інтеграцією 
лібералізація візового режиму та-
кож є важливою. Естонія підтри-
має безвізовий режим між Євро-
пейським Союзом та Україною, 
якщо всі необхідні вимоги буде 
дотримано. Ми можемо говорити 
про реальну інтеграцію тоді, коли 
кожен український громадянин 
зможе пересуватися Європою 
вільно.

У. Т.: естонська економіка витри-
мала випробування кризою 
2008–2009 років. За рахунок 
чого естонії вдалося пом’як шити 
негативний вплив глобальної 
кризи на країну? чому, на вашу 
думку, суттєві зменшення дер-
жавних видатків в умовах кризи, 
зокрема на соціальні виплати, не 
спричинили масових протестів, 
як це було в деяких інших держа-
вах Європи? естонці виявилися 
свідомими, що така політика не-
обхідна, і в суспільстві є велика 
довіра до влади?

– Ми повинні визнати, що 
криза торкнулася нас досить го-
стро. Сукупне падіння економіки 
Естонії становило близько 20%, 
а це вдвічі більше, ніж у серед-
ньому по ЄС. Рівень безробіття в 
країні злетів із 4% до майже 20% 
менше ніж за два роки. Справді, 
все могло піти гірше. Естонії по-
щастило зосередити досить ви-
сокий рівень державних резер-
вів, які були доступні й необхідні 
під час кризи. Нам також вда-
лося оперативно залучити ре-
сурси структурних фондів ЄС, 
щоб пом’якшити спад в еконо-
міці. Багато уваги було приді-
лено тому, щоб пояснити ситуа-
цію, проконсультуватися в різ-
них зацікавлених сторін, зо-
крема в академічних колах. Зага-
лом я вважаю, що наш народ ро-
зумів складність ситуації, яка 
склалася, а тому належним чи-
ном були сприйняті й відповідні 
заходи уряду.

У. Т.: які ви бачите перспективи 
економіки естонії в умовах євро-

кризи? На що саме країна зро-
била ставку? 

– Естонія разом з іншими 
країнами Балтії була найдина-
мічнішим регіоном ЄС. За та-
кою самою схемою, як очіку-
ється, відбуватиметься розвиток 
і найближчим часом. Я впевне-
ний, що бюджетно-податкова 
дисципліна є неодмінною умо-
вою стійкого зростання. При 
цьому ми покладаємося на роз-
виток освіти, інноваційну сферу 
та виробничі інвестиції. На-
лежне поєднання таких капіта-
ловкладень, безумовно, забез-
печить успіх економіці.

У. Т.: Проблеми української 
економіки безпосередньо 
пов’язані з тим, що вона базу-
ється на олігархічній моделі. 

Натомість в естонії немає олі-
гархів. Це результат швидкої 
прозорої приватизації через 
прямий продаж державних ак-
тивів із розрахунком на іно-
земні інвестиції? 

– Ви самі вже частково від-
повіли на це запитання. Також 
наголошу на важливості неза-
лежних засобів масової інфор-
мації, а також нормальному 
функціонуванні банківської сис-
теми.

У. Т.: Вочевидь, зважаючи на ро-
сійський енергетичний чинник, 
естонія активно переходить до 
використання нетрадиційного 
палива. якими є пріоритети кра-
їни в цій сфері?

– Наші поклади горючих 
сланців забезпечили Естонії 
місце в числі найменш енерго-
залежних країн у ЄС. Технології 
видобутку сланцевої нафти ви-
користовуються в Естонії протя-
гом останніх майже 100 років. 
Останнім часом ми розпочали 
реалізацію кількох проектів в 
інших країнах, щоб поширю-
вати і використовувати ці знан-
 ня. Також розробляємо додат-
кові та альтернативні підклю-
чення до енергосистем інших 
країн ЄС, зокрема коли йдеться 
про електроенергію і газ, осо-
бливо скраплений. 
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Автор:  
леонідас 
Донскіс,  

депутат Євро-
парламенту 

від литви 

Україна в ЄС: актив чи пасив 
для європейців?

У
країна опинилася на роздоріжжі. Найбільша 
за територією і найбільш проєвропейська 
країна Східного партнерства, що близька до 
асоційованого членства в ЄС. Мрія мільйонів 

справжніх європейців в Україні може здійснитися.
Однак Євросоюз також стоїть сьогодні на перехресті. 
Якщо ми проґавимо справжнього союзника, вірного 
друга та потенційного повноцінного члена ЄС, що 
міститься поблизу Росії, то можемо втратити істо-
ричний шанс змінити цілу політичну архітектуру 
Східної Європи, залишивши незмінною її історичну 
закономірність. І таким чином позбавити себе мож-
ливості перегорнути останню сторінку історії ХХ сто-
ліття з його драмами, відчаями та ізоляцією східно-
європейських країн.
Водночас, якщо ЄС дасть зелене світло Україні з 
усіма її недоліками і проблемами на кшталт ви-
біркового судочинства та повальної корупції, 
буде відкрито скриньку Пандори для аналогіч-
них випадків у майбутньому – так, ніби Євросо-
юзу раптом засліпило очі. Заниження стандартів 
та гонитва за легким і спокусливим трофеєм на 
шкоду принципам та політичній етиці рівно-
сильні самогубству для ЄС, адже його могутність 
– це насамперед дипломатія, м’яка сила, відда-
ність дотриманню прав людини і громадянських 
свобод, повага до людської гідності та інших ба-
зових цінностей. 
Словом, Україна – лакмусовий папір для ЄС, перед 
яким стоїть непростий вибір між прагматичною по-
літикою та європейськими цінностями. Як би Укра-
їна вступила до Євросо-
юзу, це стало б поворот-
ним моментом у світовій 
політиці або навіть світо-
вій історії. Як тривалий 
час наполягав Андрєй Пі-
онтковскій, то був би 
смертельний удар по ре-
жиму Путіна – справ  жній 
кінець «візан  тійської» Ро-
сії. Такий поворот подій, 
поза сумнівом, змусив би 
Кремль перейти до європейської політики та 
відмовитися від своїх амбіцій щодо реставрації 
імперії, існування якої неможливе для Росії без Укра-
їни. Ось як усе просто чи то пак складно.
Однак ідеться не лише про велику геополітичну гру 
та безпеку сусідніх держав (вступ України до ЄС 
для країн Балтії та Польщі став би не менш важли-
вою подією з погляду національних інтересів, аніж 
приєднання їх самих до Євросоюзу). Україна з її 
безсумнівною політичною і культурною присут-
ністю в історії Східної та Центральної Європи, а та-
кож спадщиною, значення якої для російської 
ідентичності й культури важко переоцінити, стала 
б символом остаточного завершення об’єднання 
Європи.

Від деяких західноєвропейських та американських 
коментаторів я чув критичні й досить скептичні за-
уваження про те, що Україні варто створювати су-
часну європейську ідентичність і визначатися, чи є 
для неї Європа головним пріоритетом. 
Маю великий досвід у таких справах, адже Литва, 
хоч як парадоксально і навіть смішно, була відне-
сена до категорії квазієвропейських країн, на яких, 
вважалося, закінчується Європа. Минув час, і нині 
лише дурень зарахував би Естонію до однієї «ро-
дини» з Албанією чи Македонією або поставив би 
Литву на нижчий рівень порівняно з Болгарією, Ру-
мунією чи навіть Кіпром. Ідеалів не існує.
Скепсис також недоречний, коли йдеться про су-
часну мораль і політичні цінності: чи можемо ми 
стверджувати в ЄС, що Словаччина, Угорщина, Ру-
мунія, Литва чи Франція не доклали руки до хвилі 
ксенофобії, антисемітизму, расизму (особливо нена-
висті до циган) та гомофобії в Європі?
Невже ні в чому дорікнути Угорщині з її глибокою 
конституційною і політичною кризою, що дедалі 
більше віддаляє країну від ліберальної демократії? 
Чи немає недоліків у Румунії з її політичними шах-
раями при владі, які займаються плагіатом доктор-
ських дисертацій, а потім стібаються з інтелектуалів і 
використовують приватний телеканал, що належить 
людині, яку офіційно звинувачують в інформатор-
стві для таємної поліції Секурітате за часів Чау-
шеску?
Чи, може, назвати бездоганною мою батьківщину 
Литву з її хвилею гомофобії, що спонукала деяких 

крикливих парламента-
ріїв просувати закон про 
захист неповнолітніх від 
згубного впливу публіч-
ної інформації (інакше 
кажучи, не що інше, як 
гомофобський закон)? 
Ми виступили проти 
цього божевілля, не мов-
чали. А якщо так, то чому 
ж думаємо, що так не чи-
нитимуть українські жур-

налісти, захисники прав людини та громадські 
інтелектуали?

Чим стане Україна для ЄС – активом чи пасивом? 
Поза сумнівом, активом та успішним проектом, ти-
сячу разів «так». Її вступ до Євросоюзу остаточно й 
безповоротно змінить політичний ландшафт Єв-
ропи. Це покладе край розколу в ЄС, завершить сагу 
про залізну завісу і холодну війну. Таким чином нео-
днорідна, багата і талановита нація з вигідною гео-
графією потрапить до клубу європейських демокра-
тій. І головне – ЄС суттєво оновить свій історичний і 
політичний наратив, надіславши світові меседж: ве-
ликі й потужні країни вибирають демократію. 
Тож Україні, так само як і ЄС, стоячи нині на роздо-
ріжжі, належить зробити свій вибір. 

ВСТУП УКРАїНи  
ДО ЄВРОСОюЗУ ЗМіНиТь 
ПОліТичНиЙ лАНДШАФТ 

ЄВРОПи ТА ЗАВеРШиТь САГУ 
ПРО «ЗАліЗНУ ЗАВіСУ»  

і «ХОлОДНУ ВіЙНУ»
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ВЗЯТИ  
РЕВАНШ.  
Під час вибо-
рів восени зух-
валі маніпу-
ляції судо-
вою системою 
і порушен-
ня криміналь-
них справ про-
ти кандида-
тів від опозиції 
так і не дали 
владі бажано-
го результату в 
п’яти округах. 
Як-от в окрузі 
кандидата від 
влади Тетяни 
Засухи, осно-
вним опонен-
том якої був 
представник 
від об’єднаної 
опозиції Ві-
ктор Романюк 
(на фото) – у 
лютому він ви-
їхав за кордон 
через загрозу 
кримінального 
переслідуван-
ня. Тож цьо-
го разу влада, 
схоже, має на-
мір підготува-
тися краще

13 
травня 2013 року Каб-
мін схвалив і зареє-
стрував у Верховній 
Раді розроблений у 

Міністерстві юстиції законо-
проект № 2971 «Про повторні 
вибори народних депутатів 
України до ВРУ VІІ скликання у 
деяких одномандатних вибор-
чих округах». Тепер у влади 
з’явиться можливість відзвіту-
вати про виконання ще одного 
зобов’язання перед Брюсселем 
– про проведення довиборів, 
чого там давно вимагають. Вод-
ночас опозиція тривалий час не-
хтувала питанням повторних 
перегонів у спірних округах, 
принаймні не виносила його на 
порядок денний, тож тепер 
влада може провести їх за влас-
ним сценарієм. За інформацією 
джерел Тижня, вибори в семи 
округах (п’яти, де ЦВК не змогла 
встановити результати восени, 
та округах Павла Балоги й Олек-
сандра Домбровського, яких 
мандатів позбавив суд) вона го-
тує орієнтовно на першу поло-
вину серпня, у пік відпусток, 
коли реальна явка на дільниці, 
швидше за все, буде найниж-
чою, що відкриває широкі мож-
ливості для використання їхніх 

голосів в інтересах провладного 
кандидата. Аналіз законопро-
екту Лавриновича свідчить, що 
він дозволяє владі на будь-
якому етапі заблокувати вибор-
чий процес і спотворити резуль-
тат волевиявлення. Тож, схоже, 
вона готується здобути якщо не 
всі, то принаймні більшість із 
семи мандатів. 

Перше, що впадає в очі в за-
конопроекті № 2971, – це обме-
ження ролі ВР у призначенні й 
фінансуванні організації та про-
ведення виборів. Найімовірніше, 
причина в тому, що команда Яну-
ковича перестала довіряти Вер-
ховній Раді (зважаючи на слаб-
кість підконтрольної ПР «парла-
ментської більшості») й переміс-
тила прийняття рішень щодо по-
вторної кампанії 2013 року в під-
контрольні їй Центральну ви-
борчу комісію і Кабмін. Згідно зі 
ст. 2 законопроекту рішення про 
проведення повторних виборів 
депутатів приймає ЦВК. А Каб-
міну доручається займатися пи-
таннями їх фінансування. Пере-
містивши прийняття рішень 
щодо виборів у ЦВК і КМУ, влада 
перевела їх у ручний режим. Ска-
жімо, Центрвиборчком може 
призначити перегони в одному з 
проблемних округів (котрий, як 
засвідчила минула кампанія, за 
допомогою адмінресурсу можна 
легко зачистити від опозиційних 
конкурентів), а в іншому, де опо-
зиція перемагає, не призначити. 
Для цього достатньо не зібратися 
на своє засідання (така практика 
вже не раз мала місце й у попере-
дні роки). Аналогічна ситуація і з 
фінансуванням виборів. 

Але найбільші несподіванки 
від законопроекту № 2971 очіку-
ють опозицію в частині організа-
ції виборчого процесу. Підго-
товка та проведення повторних 
перегонів здійснюються відпо-
відно до ст. 104 і 107 Закону «Про 
вибори народних депутатів Укра-
їни» з урахуванням особливос-

тей, визначених законом про по-
вторні вибори. Але урядовий за-
конопроект жодним чином не де-
талізує, хто формуватиме 
окружні та дільничні виборчі ко-
місії. Проблема в тому, що Закон 
«Про вибори народних депутатів 
України» встановлює два по-
рядки їх формування: на черго-
вих парламентських перегонах 
28 жовтня 2012 року; на інших 
виборах народних депутатів. 
Принципова відмінність цих двох 
порядків у тому, що восени 2012-
го до виборчих комісій в 
обов’язковому порядку включа-
лися кандидатури від партій, які 
мали фракції у ВР шостого скли-
кання, а на решті парламент-
ських виборів – від політсил, які 
мають фракції у Раді поточного 
скликання. Відмінність зрозуміти 
неважко. У шостому скликанні 
були три провладні партійні 
фракції: ПР, Компартії, Народної 
партії (Литвина) та опозиційна 
партійна фракція «Батьківщина» 
і блокова НУ – НС, за допомогою 
якої і через недосконалість зако-
нодавства ПР змогла за квотою 
нунсівців провести багатьох про-
владних членів виборчих комісій. 
Натомість у нинішній ВР роз-
клади вже не на користь таких 
маніпуляцій: дві фракції про-
владні, три – опозиційні. Оче-
видно, якщо закон про вибори в 
проблемних мажоритарних окру-
гах буде ухвалено в редакції зако-
нопроекту № 2971, то деталізу-
вати, фракції якого скликання 
формуватимуть окружні та діль-
ничні виборчі комісії на довибо-
рах, буде ЦВК, у якій опозиція 
фактично представлена лише 
двома членами, тож можна здога-
датися, яке рішення ухвалять. 

Та найбільша проблема зако-
нопроекту № 2971 не в його поло-
женнях, а у відсутності низки 
норм, які б унеможливлювали за-
стосування чорних виборчих тех-
нологій, апробованих на мину-
лих виборах. 

Довибори із запрограмованим 
результатом
Кабмінівський законопроект про повторні вибори в семи округах 
готує ґрунт для перемоги в них провладних кандидатів

Автор: 
Андрій Скумін
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В 
Україні поширеним яви-
щем є залежність політич-
них партій (як провладних, 
так і опозиційних) від олі-

гархів та вузького кола представ-
ників великого бізнесу, які потім 
вимагають від них не виконання 
публічних зобов’язань, а лобію-
вання їхніх особистих чи корпо-
ративних інтересів. Аж ніяк не 
рідкість і підкуп депутатів парла-
менту вже після отримання ними 
мандата. Таким чином спотворю-
ється волевиявлення громадян, 
блокуються механізми представ-
ницької демократії, адже виборці 
ніколи не можуть бути певні у ви-
конанні їхніми обранцями заде-
кларованих обіцянок. Про досвід 
Польщі у фінансуванні політсил 
Тиждень спілкувався з екс-
головою її Конституційного суду 
Єжи Стемпєнем, який днями від-
відає Україну для виступу на цю 
тему в межах спільного проекту 
нашого видання та Польського 
Інституту в Києві «Європейський 
досвід: Польща».

У. Т.: В усьому світі проблемою 
номер один є прозорість фінан-
сування політичних партій. За-
хідні аналітики вважають, що в 
Україні для вирішення цього пи-
тання є добра правова база, але 
її погано використовують. які 
джерела та правові основи гро-
шового забезпечення партій і 
формування виборчих фондів 
кандидатів є в Польщі? На-
скільки ця система у вашій кра-
їні прозора?

– Тут варто вирізнити три 
питання: а) фінансування парла-
ментаріїв (депутатів та сенато-
рів) як індивідуальних членів 
парламенту; б) фінансування по-
літичних партій загалом; в) фі-
нансування політичних партій у 
зв’язку з виборами.

Депутати й сенатори отриму-
ють із моментом обрання так 
звану депутатську/сенаторську 
дієту, котра дорівнює приблизно 

зарплаті заступника міністра в 
уряді. Окрім цього, їм дістаються 
кошти на утримання власного 
офісу та його відділів у себе на 
окрузі чи в столиці. Ця друга 
сума становить близько 30 тис. 
злотих ($10 тис.) щомісяця, які 
йдуть на покриття витрат 
пов’язаних із орендою примі-
щення, оплатою комунальних 
послуг, а також на зарплати пра-
цівникам офісу, радникам чи 
спеціальним партійним інститу-
там, що виконують для даної по-
літсили окремі завдання. Із цієї 
суми виділяють кошти також 
на замовлення потрібних де-
путатові експертиз, звітів 
тощо.

А ось фінансування по-
літичних партій відбува-
ється із трьох джерел. Це, 
по-перше, членські вне-
ски. По-друге, даруван-
 ня, спадки й заповіти, а 
також прибуток від пар-
тійного майна. По-третє, 
дотації та субвенції з держ -
бюджету, детально окрес-
лені законодавством. На при-
буток від власності партії теж є 
численні обмеження: насправді 
вона може лише зберігати ко-
шти в банку й мати відсоток із 
викуплених державних обліга-
цій.

Під час електоральної кампа-
нії до Сейму та Сенату політсили 
створюють виборчий фонд, який 
поповнюють сама партія та про-
сті громадяни (юридичні особи 
не мають права фінансувати ні 
партії, ні виборчі кампанії). 
Утім, в останньому випадку 
верхня планка такого одноразо-
вого внеску обмежена наразі 
15 мінімальними зарплатами, а 
якщо певного року відбуваються 
кілька виборів, то 25.

Коли партія таки проводить 
до парламенту своїх кандидатів, 
вона отримує так звану основну 
дотацію, обсяг якої вираховують, 
виходячи з кількості нових пар-
ламентаріїв, що її представля-
ють. Ці кошти варто відрізняти 
від субвенції на користь політ-

Спілкувався 
Олександр Пагіря

Політика і гроші
Єжи Стемпєнь про особливості фінансування  
політичних партій
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БіОГРАФічНА 
НОТА:
Єжи Стемпєнь – 
директор Інсти-
туту громадського 
сектору та сус-
пільної політики 
Університету Ла-
зарського у Вар-
шаві, віце-
президент Ради 
засновників 
Фонду розвитку 
місцевої демо-
кратії. У 1980-х – 
активний діяч 
профспілкового 
руху «Солідар-
ність», у 1989-му – 
учасник Круглого 
столу. 1989–1993-
го – сенатор РП, 
голова Комісії з 
територіального 
самоврядування 
та державного 
адміністрування. 
У 1997–1999 ро-
ках – заступник 
міністра внутріш-
ніх справ і адміні-
страції.  
У 1999–2008-му 
– суддя Конститу-
ційного суду РП,  
у 2006-2008-му 
– голова КС

В ПОльщі юРиДичНі ОСОБи 
Не МАюТь ПРАВА 
ФіНАНСУВАТи Ні ПАРТії,  
Ні ВиБОРчі КАМПАНії

сил, котра, відповідно до Закону 
«Про політичні партії», нале-
жить тим із них, що подолали 
тривідсотковий поріг на остан-
ніх виборах.

Положення щодо фінансу-
вання політичних партій розки-
дані переважно в трьох законо-
давчих актах. Ми їх можемо зна-
йти в Законі «Про політичні 
партії», у Виборчому кодексі та в 
Законі «Про права та обов’язки 
депутатів і сенаторів». Незважа-
ючи на це, система фінансування 
політсил видається мені досить 

прозорою, хоча, звісно, й до-
ходить до певних неузго-

джень, особливо у ви-
борчий період. Надає 
дотації Державна ви-
борча комісія, і ро-
бить це, чітко дотри-
муючись засад, накла-
даючи нерідко грошо-    

ві стягнення. Постій  ні 
проблеми з розрахун-
ком фінансування вибо-
рів має Польська на-
родна партія, що вхо-
дить у нинішню прав-
лячу коаліцію.

У. Т.: які реформи відбу-
лися у сфері фінансування 
політсил у Польщі від 1989 
року?

– На початковому етапі, 
тобто безпосередньо після 
4 червня 1989-го, не було 
жодного регулювання, яке 
стосувалося б політичних 
партій. За рік після цієї 
переломної дати, а саме  
28 липня 1990-го, прий -
няли перший Закон «Про 
політичні партії». Він був 
досить ліберальний у 
своїй основі й передба-
чав лише фактично обо-
в’язок реєстрації партії, 
але не втручався у фі-
нансові справи, не обу-
мовлював детальної 
системи контролю її 
фінансової діяльності. 
Лише 27 черв  ня 1997-го 
було ухвалено чин-
ний сьогодні одно-
йменний закон, до 
якого відтоді внесли 
чимало доповнень. 
Стосувалися вони, 

окрім іншого, і про-
блем фінансування політ-

сил. Варто наголосити, що де-
путатські дієти й кошти на 

власні офіси парламентарії 
отримували від самого початку.

У. Т.: В Україні діє система дер-
жавного фінансування статутної 
діяльності політичних партій,  
які долають бар’єр і проходять  
у парламент. Деякі експерти 
стверджують, що це вповільнює 
розвиток наявної партійної сис-
теми, бо фінансування отриму-
ють старі політсили, а новим по-
трібно докласти для цього не-
абияких старань. яка ситуація  
з цим у вашій країні?

– На цю тему в Польщі три-
ває нескінченна дискусія, і засто-
совані в ній аргументи подібні 
до українських. Панує переко-
нання, що той механізм «забето-
нував» політичну сцену. Однак із 
цим підходом важко погодитися, 
бо ж, наприклад, у результаті 
останніх виборів у парламенті 
опинилася нова політична сила 
– Рух Палікота, утворений фак-
тично в їх переддень. Із цієї при-
чини він не мав жодних держав-
них дотацій і провів успішну 
виборчу кампанію виключно за 
приватні гроші. У Польщі, по-
дібно до України, партія фінан-
сується (субвенціями) з бюджету 
лише після здобуття щонай-
менше 3% голосів на останніх 
перегонах.

У. Т.: чи існують у Польщі при-
клади зловживання владою та 
перевищення службових повно-
важень, а також схеми викорис-
тання іменних благодійних фон-
дів у контексті фінансування по-
літичних партій та кандидатів на 
виборах?

– Громадська думка в Польщі 
останнім часом не була шокована 
якимись скандальними аферами 
у цьому сенсі. Можливо, тому що, 
відповідно до правил, фонди не 
можуть підтримувати політичні 
партії. Існували окремі звинува-
чення щодо отримання коштів 
від так званих стовпів, себто осіб, 
котрих залучали для відми-
вання грошей інших людей, щоб 
такий переказ бачився юридично 
правильно оформленим. Але ці 
справи закривала прокуратура з 
огляду на відсутність доказів.

У. Т.: чи дозволено закордонне 
фінансування політсил, зокрема 
з офшорних рахунків?

– Фінансова підтримка пар-
тій іноземцями заборонена, на-
віть якщо вони проживають у 

Польщі. Це обмеження не стосу-
ється польських громадян, які 
мешкають за кордоном. Вони 
можуть переказувати кошти на 
загальних умовах.

У. Т.: яка частка внеску профспі-
лок і членських зборів до партій-
них фондів у Польщі?

– Зазвичай профспілковий 
внесок не перевищує 1% від за-
робітку. Що ж до партійних вне-
сків, то, відповідно до Закону 
«Про політичні партії», вони не 

можуть упродовж року бути 
більшими за одну мінімальну 
зарплату, але до її ліміту не 
включено інших різних оплат на 
користь партії.

У. Т.: Наскільки різняться між со-
бою правові основи для фінан-
сування партій і кандидатів під 
час виборчих перегонів до зако-
нодавчих органів Польщі та Єв-
ропарламенту?

– Депутати Європейського 
парламенту отримують «дієти» 
й кошти на роботу офісів із його 
ж таки бюджету. Водночас умови 
фінансування кампаній на євро-
пейських виборах засадничим 
чином не відрізняються від сей-
мівських. Дещо меншими є хіба 
що ліміти видатків, котрі політ-
сила може використати під час 
виборів до Європарламенту – 
приблизно на 25%. Партія, крім 
того, отримує основну дотацію у 
випадку виграшу її кандидата 
на європейських перегонах, так 
само, як і на виборах депутатів 
Сейму та сенаторів.

Загалом як законодавча сис-
тема щодо політичних партій, 
так і, особливо, засади фінансу-
вання їхньої діяльності в Польщі 
проходять процес формування, 
постійно еволюціонують і на-
далі, вочевидь, щораз більше 
ускладнюватимуться. 

«Український тиждень» та Польський 
Інститут у Києві запрошують на зустріч 
із Єжи Стемпєнем, що відбудеться 17 
травня в столичній Книгарні «Є» (вул. 
Лисенка, 3) о 18:30. Тема розмови: 
«Правові основи фінансування полі-
тичних партій у Польщі»
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У
же кілька десятиліть 9 
травня в Україні та на 
більшій частині постра-
дянського простору по-

вторюється одне й те саме: оспі-
вується Червона армія-
«визволителька», ллється хвала 
на сталінських маршалів та ге-
нералів і навіюється, що в 1945 
році абсолютне добро перемо-
гло абсолютне зло. Віддається 
належне героїзму учасників ба-
талій, як тих, хто дожив, так і 
тих, хто загинув. Але досі за 
всім цим відчувається знайома 
тінь генералісимуса, портрети 
якого зовсім не випадково стали 
з’являтися в містах України на 
святкових демонстраціях. Якось 
поступово, крок за кроком від-
бувається реабілітація лідера 
одного з найстрашніших в істо-
рії людства тоталітарних режи-
мів, а День перемоги набуває об-
рисів якогось провалля, куди 
летить Україна в далеку дав-
нину, ще до ХХ з’їзду з його ви-
криттям культу особи. Невтомні 
урядові й партійні пропаган-
дисти наголошують на «щасли-
вому порятунку», на «визво-
ленні», на «плодах перемоги» 
тощо. Такий дискурс зрозумі-
лий у Росії, адже там 1945 року 
справді виконали велику націо-
нальну місію – зберегли імпе-
рію росіян від океану до океану, 
забезпечили й надалі цьому на-
родові з його національною 
ідентичністю статус панівної 
нації, що було затверджено Ста-
ліним у його відомій промові з 
нагоди перемоги над Німеччи-
ною, у якій він назвав росіян 
«найвидатнішою нацією з усіх 
націй Радянського Союзу» і «ке-
рівним народом». 

Але вельми дивно, коли такі 
промови досі лунають у нашій 
країні. Невже після 1945 року 
Україна стала вільною і неза-
лежною державою, що здобула 

Заручники великої 
неправди
Чому лідери «Батьківщини» й УДАРу святкують українську 
трагедію?

можливість самостійно визна-
чати свою долю без москов-
ського наглядача, невже на її те-
ренах запанували демократія і 
свобода слова, з’явилися гаран-
тії прав людини чи постали 
якісь можливості для нормаль-
ного розвитку української іден-
тичності? А може, припинилося 
колгоспне рабство, яке росій-
ський журналіст Юрій Черні-
ченко влучно назвав АГРО-
ГУЛАГом? Окрім того, після 
«визволення», як і раніше, ко-
жен українець мав реальний 
шанс за одне слово потрапити 
«до білих ведмедів», за колючий 
дріт сотень концентраційних та-
борів у Сибіру, на Далекому 

Сході, на російській Півночі 
тощо.

«Визволення» аж ніяк не за-
важало ще вісім років вести 
жорстоку винищувальну війну 
проти населення Західної Укра-
їни з усім набором чекістсько-
есесівських звірств, із садизмом 
карателів, зі специфічними «ви-
ховними» заходами, коли за іні-
ціативою тодішнього комуніс-
тичного ватажка Микити Хру-
щова, якого ще й досі навіть де-
які українські інтелігенти вва-
жають «гуманістом» і «лібера-
лом», почали публічно страчу-
вати на очах у жителів захопле-
них у полон вояків ОУН – УПА, 
а трупи ще довго з «педагогіч-



Лідери «Бать-
ківщини» й 
УДАРу ха-
паються за 
«хвіст» Партії 
регіонів і КПУ, 
беручи участь 
у заходах зі 
святкування 9 
травня, органі-
зованих за ко-
муністичними 
лекалами
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ною метою» не дозволяли похо-
вати за християнським звичаєм. 
«Визволення» позначилося ще 
й голодом 1946–1947 років, що 
знову забрав життя мільйона 
українців, які таким способом 
заплатили за приведення до 
влади в країнах Східної Європи 
промосковських комуністичних 
режимів «народної демократії», 
адже їх треба було годувати, над 
усе на тлі Плану Маршалла для 
Західної Європи, що надав зруй-
нованому континенту величезну 
американську допомогу, яку Ста-
лін суворо заборонив приймати 
Польщі, Чехословаччині, Угор-
щині, Румунії та Болгарії. Дове-
лося ще раз вирішувати полі-
тичні проблеми Кремля коштом 
українських селян. Українці 
втратили значну частину своєї 
нації під час масових репресій і 
Голодомору – геноциду 1932–
1933 років, а ті, хто вижив, стали 
гарматним м’ясом Сталіна в 
спровокованій ним разом із Гіт-
лером Другій світовій війні, де 
диктатори вирішували питання 
гегемонії в Європі та світі. Ста-
лін переміг, врятувавши від 
краху російсько-радянську ім-
перію, зокрема й за рахунок 
українців, які вижили після Го-

лодомору, використавши їх як 
витратний матеріал у досяг-
ненні своїх великоімперських 
цілей. То про яке сталінське 
«визволення» України можна 
говорити? Чи про «визвольну» 

місію сталінської армії в Європі? 
Про це влучно написав ще в 
1995 році російський журнал 
«Вопросы философии»: «Досі в 
наших ветеранів зберігається 
незмінне почуття гіркоти і не-
розуміння з приводу того факту, 
що їхні особистий героїзм, жер-
товність і душевність, подвиг, 
який вони здійснили, не викли-
кають відповідних почуттів у 
населення визволених ними 
країн. Поза сумнівом, причина 
цього криється не в особистих 
якостях росіян, а в ставленні до 
типу держави, якою був Радян-
ський Союз і яка асоціювалася з 
росіянами. Так, росіяни відчай-
душно билися за свою Батьків-
щину й визволили її від загарб-
ників. Але визволити когось ін-
шого вони просто не могли. 
Невільна держава не могла 
принести свободу. І цим ми 
відрізнялися від своїх же союз-
ників з антигітлерівської коа-
ліції». Справді, полякам, чехам, 
угорцям радянський солдат міг 
дати лише те, що мав сам, себто 
рабство, безправ’я і комуніс-
тичну диктатуру. Ось чому як 
справжнє визволення народи 
Східної Європи святкували по-
вернення у 1990-х радянських 
військ із їхніх країн до СРСР.

Тож називати повернення на 
повоєнну Україну НКВД, терору, 
тотального стеження за всіма ви-
зволеними означає мати дуже 
збочені уявлення про свободу й 
нав’язувати ці нездорові візії 
суспільству. Неприпустимо вва-
жати визволителем режим, про 
який відома англо-американська 
дослідниця, авторка знамени-
тої «Історії ГУЛАГу» Енн Еп-
плбом написала: «Сталін ви-

нищив українців більше, ніж 
Гітлер євреїв». Між іншим, аме-
риканський правник польсько-
єврейського походження Рафа-
ель Лемкін, який увів поняття 
«геноцид», що було легітимі-
зоване Генеральною Асамб-
леєю ООН у документі про від-
повідальність за злочини гено-
циду, в ті ж самі роки написав 
статтю «Радянський геноцид в 
Україні», у якій заявив, що під це 
поняття підпадає все, що відбу-
валося в Україні з 1918-го до 50-х 
років ХХ століття.

То що ж ми святкуємо? У 
Європі 8 травня символізує 
День перемоги людства над фа-
шизмом і є Днем пам’яті та при-
мирення, коли вшановують 
усіх жертв Другої світової ві-
йни. Для народів Франції, 
Бельгії, Нідерландів, Норвегії, 
Данії перемога альянтів над 
фашизмом означає повернення 
національної свободи й демо-
кратичних інститутів, сувере-
нітету і незалежності. Хіба 
щось із цього отримала наша 
країна? Хіба вона мала власну 
політику в той період, якусь 
свободу волі, а не була колесом 
чужого воза? Тож чому в Укра-
їні, яка 1945 року після фа-
шистської окупації відразу 
потрапила під радянську,  
9 травня досі є святом? Адже 
цього дня 1945-го одночасно з 
поваленням фашистського ре-
жиму на її території, а згодом і 
в Східній Європі було утвер-
джено російсько-радянську ко-
лоніальну систему. На жаль, 
протягом 20 років незалеж-
ності ні влада, ні переважна 
частина опозиції не вели з 
українцями жодної серйозної 
розмови з цього приводу. Щодо 
влади все зрозуміло, адже вона 
була посткомуністичною з від-
повідною політичною генеало-
гією і тому не прагнула рубати 
гілку, на якій сиділа. Набагато 
важче зрозуміти резони демо-
кратичної та нібито патріотич-
ної опозиції. Хоча політико-
тактичні резони, звісно, є, але 
вони навряд чи можуть викли-
кати повагу. Дії опозиції в цій 
царині пояснюються браком на-
ціональної стратегії, бажання і 
вміння працювати на перспек-
тиву, на вищі національні інтер-
еси. Уся її політика – тут і тепер. 
Тактика, тактика і ще раз так-
тика. Взяти якнайбільше (за 
будь-яку ціну, навіть поступ-

Для НАРОДіВ ЄВРОПи 
ПеРеМОГА АльяНТіВ У 
ДРУГіЙ СВіТОВіЙ ВіЙНі  
НАД ФАШиЗМОМ ОЗНАчАЄ 
ПОВеРНеННя НАЦіОНАльНОї 
СВОБОДи і НеЗАлеЖНОСТі. 
ТА чи ОТРиМАлА щОСь іЗ 
ЦьОГО УКРАїНА
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ками в переконаннях, ідеології, 
принципах) місць у парламенті, 
домовитися з владою про по-
сади та бізнес, щось поміняти 
на щось на тлі цілковитої від-
сутності великих національних 
цілей. Опозиція, принаймні 
«Батьківщина» й УДАР, в особі 
Арсенія Яценюка, Олександра 
Турчинова і Віталія Кличка має 
принципово непринципову по-
зицію: ухилятися від обгово-
рення гранично гострих і доле-
носних питань, вочевидь, роз-
раховуючи цими маленькими 
ідеологічними хитрощами за-
робити додаткові електоральні 
очки. В силу своєї радянськості 
вони, напевно, переконані, що 
для більшості українців, а 
отже, й частини їхнього електо-
рату 9 травня все ще є святом. 
Тож, якщо підуть проти течії, 
втратять підтримку. Ось чому 
вони не мають власних чітких 
поглядів на українське минуле 
й не можуть запропонувати ре-
альну альтернативу російсько-
радянським імперським міфам 
і політичному піару Партії регі-
онів та комуністів, таким чи-
ном розплющивши очі тим, хто 
досі перебуває в полоні тих мі-
фів. А українцям за 22 роки не-
залежності насправді так чітко 
і не пояснили, чому радянський 
період в історії України був не 
чим іншим, як окупацією. Тож 
багато з тих, хто родом із СРСР, 
і далі вважають, що 9 травня – 
свято й аж ніяк не трагедія. На-
томість, доки поміж більшості 
українців не буде розуміння, 
що ця дата, окрім того що є 
днем перемоги людства над фа-
шизмом, ще й день російсько-
радянської колонізації, Україн-
ська держава не відбудеться. 

Понад те, лідери «Батьків-
щини» й УДАРу хапаються за 
«хвіст» Партії регіонів і КПУ, 
беручи участь у заходах зі 
святкування 9 травня, органі-
зованих за комуністичними 
лекалами. Таким чином нама-
гаються й собі відкусити якусь 
дещицю від ідеологічно-
електорального «пирога» своїх 
опонентів. Саме тому спроби 
того ж таки Яценюка під час 
таких заходів догодити (ніби 
поміж іншим у своєму виступі 
згадавши про роль УПА у Дру-
гій світовій війні) й електорату 
на Заході України, де більшість 
населення навіть за радян-
ських часів ніколи не сприй-

мала 9 травня як свято, вида-
ються недолугими.   

Приєднуючись до Партії ре-
гіонів і КПУ в історичних оцін-
ках, бо не мають своїх, «Бать-
ківщина» й УДАР об’єктивно 
зміцнюють комуно-імперську 
ідеологію своїх супротивників і 
в такий спосіб посилюють їхні 
позиції в актуальній політич-
ній боротьбі. Не кажучи вже 
про те, що така позаідеологіч-
ність опозиції є програшною з 
огляду на національні інтереси, 
бо ситуативність не повинна 

зводити нанівець масштабні 
перспективні завдання.

Пропозиції деяких опози-
ціонерів (особливо до цього 
схильний Віталій Кличко) ви-
нести за дужки всі контравер-
сійні питання (мова, історія, 
національна ідентичність, 
культура, геополітичні орієн-

УКРАїНЦяМ ТАК чіТКО  
Й Не ПОяСНили, чОМУ 
РАДяНСьКиЙ ПеРіОД БУВ Не 
чиМ іНШиМ, яК ОКУПАЦіЄю, 
ТОЖ БАГАТО ХТО ЗВиК, щО  
9 ТРАВНя – СВяТО Й АЖ НіяК 
Не ТРАГеДія

тації тощо), а говорити тільки 
про роботу, зарплату, пенсії та 
стипендії, ціни і податки є 
утопією. Якщо про це мовча-
тиме опозиція, то це напише 
на своїх прапорах нинішня 
влада, але то будуть інша мова, 
інша історія та інша ідентич-
ність. А згодом інша нація в ін-
шій державі. Намагання схова-
тися від пекучих фундаменталь-
них проблем, щодо яких в укра-
їнському суспільстві наразі не-
має єдності, є віддзеркаленням 
ідейно-теоретичної слабкості 
опозиційних сил України, при-
наймні «Батьківщини» й 
УДАРу, і змушує замислитися 
щодо їхнього інтелектуального 
потенціалу і креативних ресур-
сів. Крім того, постає ще одне 
питання: чи не свідчить бай-
дужість до названої проблема-
тики про брак у керівних опози-
ційних колах людей справді 
ідейних, здатних обстоювати 
своє бачення, незважаючи на 
політичний дискомфорт, на ша-
лену ідеологічну агресію з боку 
опонентів? Чи ми таки маємо 
справу з байдужими опозицій-
ними «бонзами», «демократич-
ною» чиновницькою неономен-
клатурою, людьми з радян-
ською ментальністю, яким ви-
гідно перебувати в нинішньому 
пострадянському терені? 
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Свято з чужої вулиці

С
оромно. Країна відсвяткувала 9 травня. Ні-
чого страшного: погуляли під щедрим 
сонеч  ком, під квітучими каштанами, пора-
діли буйній весні, послухали нафталінове 

ретро з репродукторів – звідки тоді це відчуття 
лютої незручності аж до нудоти? Не за себе, за ін-
ших, за весь той недолугий провінційний театр. 
Що святкували? Те саме, що вся Європа за тради-
цією відзначає днем раніше? Та ні, в нас своє 
свято, окремішнє від решти світу. День перемоги 
Радянського Союзу у Великій Вітчизняній війні! 
Саме так і ніяк інакше. І який стосунок це має до 
мене?
У кожного в родині є своя історія Другої світової. 
Для когось це дід чи прадід, який дійшов до 
Берліна, чи, навпаки, «пропав безвісти» (кля-
тий евфемізм, один із багатьох проявів тієї ан-
тилюдської цивілізації), для когось – страшні 
спогади про евакуацію, чи життя за німців, чи, 
не дай Боже, полон, потім роки поневірянь, 
якщо в анкеті доводилося писати, що «перебу-
вав на окупованій території» (я навмисно не зга-
дую про колізії на Західній Україні, то взагалі 
апокаліпсис). Кожен із тих, хто сам пережив ві-
йну, згадував і згадує її саме так – не з гордістю, 
а з жахом.
Я не так мало живу на світі. Їздив потягом із па-
ротягом, бачив портрет Сталіна на пошті, 
пам’ятаю, як приходили в гості до сусідів «на те-
левізор», бо той був розкішшю. Ще пам’ятаю 
інвалідів. Всюди. Ми-
лиці – звична деталь 
пейзажу, як зараз плеєр 
із навушниками. Деякі 
пересувалися на вози-
ках – це ті, в кого не 
було обох ніг. Возики 
були дерев’яними, са-
моробними, обрубки лю -
дей на них – потвор-
ними, діти їх боялися. 
А 9 травня було звичайним робочим днем. 
Без жодних квітів. Сто грамів – і поплакати.
Потім, здається, вже 1965-го, коли більшість 
інвалідів кудись зникла, згадали. Зробили ви-
хідний. Почали кіно знімати. Всі тоді вже розу-
міли, що для комуністичного режиму війна за-
лишилася буквально єдиним дієвим аргумен-
том його виправдання. Звісно, добре відредаго-
вана війна. День перемоги потроху справді пере-
творився на народне свято. Експеримент із при-
щеплення свідомості вдався.
Зараз уже не залишилося таємниць. Спереча-
ються, скільки ж мільйонів людей загинуло – 
десять мільйонів туди, десять мільйонів сюди. 
Чого хотів Сталін: наступати чи оборонятися. 
Проте, щоби скласти собі загальну картину, ні-
яких надзвичайних зусиль не потрібно: бери й 

читай. Дізнавайся правду про нездарність, ту-
пість і неефективність одних, які компенсува-
лися особистою звитягою інших, про гарматне 
м’ясо, про комісарів та «особістів», про «заград-
отряди». Але звичка залишилася: потрібен бо-
дай один день у році, коли можна згадати батька 
чи діда зі старої фотографії – гарного, молодого, 
з медаллю «За победу над Германией»…
Нещодавно зі Сходу прийшла нова мода – при-
крашатися чорно-жовтою орденською стрічкою. 
Взагалі-то нещирість і нісенітниця, але я їх не 
засуджую: так само як СРСР 40 і 30 років тому 
потребував нової легітимізації, нинішня Росія 
відчуває необхідність підкріпити чимось свою 
ідентичність. Кожна нація вигадує міфи, а ім-
перська взагалі без того не живе. Знову-таки, до 
нас це який має стосунок?
Комусь здається, що має. Те, що клоун-депутат 
(той, у якого батько-танкіст загинув за 15 років 
до його народження) вдягнув гімнастерку, ще 
нічого, робота в нього така, клоунська. А ось те, 
що один із лідерів опозиції поспівав під гітару 
з ветеранами, – вже конфуз, невже не відчув?  
А те, що «Головний канал країни» транслював 
парад-вампуку з Красної площі в прямому ефірі, 
а парад із Хрещатика показав уривками, – це 
що, випадковість? Щоправда, не пустили на всю 
країну парад у Харкові, але не все втрачено – 
дуже раджу пошукати на Youtube: тамтешні на-
місники влаштували такий Лас-Вегас, що Спіл-

берґа мали взяти за-
видки. Частина корде-
балету в червоноармій-
ських одностроях, час-
тина в чомусь такому 
червоному, ефірно-про -
зорому, вочевидь, на-
тяк на «прапор перемо-
 ги». Все логічно: пла-
нували панахиду, по-
тім кабаре, потім вирі-

шили об’єднати.
У тому, що войовничий, нахабний несмак 
явив країні шалену бездушність чинної 

влади в усіх її іпостасях, ніякого сюрпризу не-
має, не ставало ще душу в них шукати. Проте 
вся режисура цьогорічного 9 травня продемон-
струвала катастрофічний брак сенсів. Україн-
ський політикум тому так завзято хапається за 
минуле (хто за сталінсько-червоноармійське, 
хто за упівське), що не має виразних проектів 
майбутнього. Вакуум ідей і цінностей із невбла-
ганністю законів фізики всмоктує сурогат у ви-
гляді «нашої спільної історії», а слідом за тим 
логічно вимальовується й «спільний простір» – 
спершу ментальний, а відтак і політичний. Та 
нащо про це думати? Там ще на дні залиши-
лося? То наливай! 

ВАКУУМ іДеЙ і ЦіННОСТеЙ 
ВСМОКТУЄ СУРОГАТ  

У ВиГляДі «НАШОї СПільНОї 
іСТОРії», А СліДОМ ЗА ТиМ 

лОГічНО ВиМАльОВУЄТьСя 
Й «СПільНиЙ ПРОСТіР»
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Автор:  
ігор лосєв Дуже важке просування 

України в напрямку Єв-
ропи, постійне тупцю-
вання на місці й навіть 

провали у, здавалося б, давно 
подолане минуле спонукають до 
пошуків глибших причин усіх 
цих невдач, аніж особисті якості 
окремих осіб, історичні випад-

ковості чи неминучі помилки. 
Адже, декларуючи свою євро-
пейськість, Україна ніяк не може 
ідеологічно, політично і мен-
тально відірватися від іншої ци-
вілізації, іншого культурного 
світу, який на північ від Хутора-
Михайлівського воліють нази-
вати «російським». Наша країна 

сама для себе має остаточно 
з’ясувати, чи вона є органічною 
складовою Європи, чи виступає 
як продовження Росії, як її варі-
ант. Щодо Білорусі, то Аляк-
сандр Лукашенка не без гумору 
вирішив це питання, заявивши, 
що «білоруси – це росіяни зі зна-
ком якості». Українцям без са-

Безальтернативність 
цивілізаційного 
розмежування
Чому дерадянізація в Україні неможлива без дерусифікації
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У Росії суб’єктом 
права виступає 
лише держава, 

часто в особі 
деспота, на відміну 

від Заходу, де 
держава і 

особистість є 
рівноправними 

юридичними 
суб’єктами, тому 

там можливі судові 
процеси на кшталт 
«містер Сміт проти 

США»

мовизначення щодо Європи і Ро-
сії не вдасться вирішити про-
блему дерадянізації, а отже, пе-
рейти від псевдодемократії до 
демократії, від квазідержавності 
до державності, від нібито неза-
лежності до незалежності, адже 
радянізація України, як і решти 
республік колишнього СРСР, 
була особливою формою росій-
щення. Тоді проголошувалося 
існування єдиного радянського 
народу як нової історичної 
спільноти людей, але та спіль-
нота мала базуватися на росій-
ській мові (Хрущов, виступаючи 
в 60-ті роки ХХ століття в Біло-
руському університеті, виголо-
сив: що швидше всі ми розмов-
лятимемо російською, то 
швидше збудуємо комунізм), ро-
сійській культурі та історії як па-
нівних і визначальних. Увесь 
комплекс російського набував 
навіть офіційно характеру 
культурно-духовного гегемона 
на теренах СРСР. Фактично 
йшлося про нову історичну 
форму російськості, коли на тра-
диційне російське месіанство, 
росієцентризм і ксенофобію на-
шаровувалися засади кому-
нізму, мрії про всесвітню соціа-
лістичну систему московського 
зразка і заперечення буржуаз-
ності. Тут уже комуністичне ме-
сіанство мало заступити місце 
імперсько-православного. Один 
із більшовицьких лідерів і керів-
них діячів Комінтерну Карл Ра-
дек, обіграючи фразу давнього 
російського ченця Філофія: «Два 
Рима падоша, третій стоіт, чет-
вертому нє биті. Москва – третій 
Рим», напівжартома сказав: «Не 
вийшло третього Риму, вийде 
Третій Інтернаціонал». Міль-
йони людей звикли (їх активно 
до цього привчали) сприймати 
все російське як радянське, а все 
радянське – як російське. Лише 
тепер певні кола російської інте-
лігенції у РФ намагаються відо-
кремити ті явища, однак часто 
це спричинює лише повернення 
до архаїчних царистсько-
чорносотенних форм. У контек-
сті зазначеного вище зрозуміло, 
що жодні дерадянізація і деко-
мунізація в Україні неможливі 
без дерусифікації. Проте русифі-
кація – явище набагато склад-
ніше, ніж її мовний аспект. Бо 
йдеться також про русифікацію, 
себто організацію за російським 
зразком, державно-політичних 
інститутів (наприклад, Гене-

ральна прокуратура України з її 
збереженим ще від радянських 
часів загальним наглядом є ко-
пією ГП РФ), системи охорони 
здоров’я, освіти, житлово-
комунального господарства, су-
дової та пенітенціарної системи 
тощо. І це та русифікація, що є 
не менш, а може, й більш небез-
печною, ніж мовна. Сьогодні 
вона відбувається у вигляді раб-
ського наслідування владою 
України російського, здебіль-
шого негативного, соціально-
економічного досвіду. В деяких 
сферах це набуває карикатур-
ного характеру, приміром, най-
вища нагорода – Герой України 
– є калькою комуністичного Ге-
роя Радянського Союзу й ниніш-
нього Героя Росії. Але найгір-
ший феномен – русифікація по-
літичних практик і звичаїв 
України, що внаслідок цього 
стають геть несумісними з євро-
пейськими, а еліти, які охоче 
сприймають такий російський 
вплив, дедалі більше набувають 
виразно антиєвропейських рис.

Водночас російщення мен-

тальне і культурне нівелює духо-
вний суверенітет української на-
ції та самосвідомість мільйонів 
українців, розмиваючи при-
родні кордони між своїм і чу-
жим. Суб’єктивне усвідомлення 
індивідом й етносом межі між 
«моїм» та «не моїм» є однією з 
фундаментальних і водночас 
найпростіших підвалин духо-
вної суверенності. Представники 
того чи іншого етносу, якщо 
вони не втратили етнічної само-
свідомості, здебільшого досить 
чітко визначають межу між сво-
їми і не своїми культурою, тра-
дицією, звичаєм, що аж ніяк не 
заважає поціновувати чуже, не 
забуваючи при цьому про 
власне. 20-річна (після здобуття 
незалежності) навала росій-
ського шоу-бізнесу, ЗМІ, кінема-
тографа, продуктів книговидав-
ництва (не кажучи вже про попе-
редні століття) суттєво знівелю-
вала національні орієнтири у 

свідомості українців, які нерідко 
не розрізняють (що й було метою 
консолідованих зусиль деяких 
зовнішніх сил та афілійованих із 
ними внутрішніх чинників) 
українське й російське в мисте-
цтві, громадських видовищах, іс-
торичних споминах тощо. І це 
стосується навіть певної кіль-
кості наших україномовних спів-
вітчизників, які сприймають усі-
ляких естрадних «зірок» сусід-
ньої держави, як-от Пуґачова, 
Басков, Ґалкін, Кіркоров, Лєпс та 
багато інших, як питому частину 
власного культурного світу. Тут 
ментальна межа стерлася, що 
тягне за собою й некритичне за-
своєння, запозичення деяких 
політично-правових та ідеоло-
гічних конструкцій Російської 
Федерації. У цій країні зацікав-
лені особи добре усвідомлюють 
зв’язок радянського і росій-
ського. Звідси реставрація бага-
тьох норм радянської ідеології, 
культивування прорадянської 
ностальгії, реабілітація і глори-
фікація найпохмуріших поста-
тей та організацій радянського 
минулого (Сталін, Молотов, ЧК 
– ГПУ – НКВД – МГБ – КГБ), що 
виливаються на голови грома-
дян України нескінченними ро-
сійськими телесеріалами.

Утім, перед тим як говорити 
про цивілізаційне розмежу-
вання між Україною і РФ, треба 
чітко з’ясувати, чим є Росія як 
цивілізація.

Привертає увагу той факт, 
що чимало видатних західних 
культурологів, як-от Освальд 
Шпенґлер та Арнольд Тойнбі, ні-
коли не вважали Росію части-
ною власне європейського світу, 
трактуючи її як окрему осо-
бливу цивілізаційну форму. До 
речі, три роки тому найреспек-
табельніша соціологічна фунда-
ція РФ «Левада-Центр» провела 
дослідження російського загалу 
щодо його ставлення до європеї-
зації Росії. Результати вияви-
лися шокуючими й показовими: 
70% росіян (із числа опитаних) 
заявили, що не вважають себе 
європейцями, а головне – не хо-
чуть ними бути. Російська 
філософсько-політична думка 
має потужні традиції критики 
Європи, а прихильники остан-
ньої, так звані западнікі, значно 
поступалися іншим ідеологіч-
ним течіям їхньої країни: 
слов’янофілам і євразійцям. 
Найбільш відверто і навіть бру-

МільЙОНи люДеЙ ЗВиКли 
(їХ АКТиВНО ДО ЦьОГО 
ПРиВчАли) СПРиЙМАТи ВСе 
РОСіЙСьКе яК РАДяНСьКе,  
А ВСе РАДяНСьКе –  
яК РОСіЙСьКе

70%
 

росіян (із числа 
опитаних) заявили, 

що не вважають 
себе європейцями, 

а головне – не 
хочуть ними бути
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тально неєвропейськість Росії 
маніфестували саме євразійці – 
колишні імператорські профе-
сори і приват-доценти, які після 
1917 року опинилися в еміграції 
в Європі й, живучи там роками, 
духовно не сприймали її, гово-
рячи про несумісність фунда-
ментальних основ європейської 
та російської культур, про їхню 
належність до різних світів. На 
їхню думку, Росія – то особлива 
окрема цивілізація (Освальд 
Шпенґлер називав її «російсько-
сибірською»), протилежна як за-
садам Європи, так і засадам Азії: 
«Культура Росії не є ні культу-
рою європейською, ні однією з 
азійських, ні сумою чи механіч-
ним поєднанням елементів тієї 
чи інших… Її треба протистав-
ляти культурам Європи й Азії як 
серединну євразійську куль-
туру». Євразійці визнавали ве-
личезний вплив на Росію Сходу, 
насамперед тюрко-монгольсь-
кого. Вже в радянські часи відо-
мий російський письменник і 
публіцист Вадім Кожинов про-
голосив: «Ну які ми спадкоємці 
Київської Русі? Ми спадкоємці 
великої імперії Чингізидів!» А 
євразієць Пьотр Савіцкій ствер-
джував: «…без татарщини не 
було б Росії». Його однодумці 
вважали, що засновниками Ро-
сійської держави були не київ-
ські князі, а московські царі, які 
стали наступниками монголь-
ських ханів. На їхню думку, Зо-
лота Орда, що розпалася, відро-
джувалася в новому обличчі 
Московського царства. У текстах 
євразійців навіть подибуємо ці-
кавий вираз: «…диво перетво-
рення татарського середовища 
на російську державність». А 
знаний російський ліберал 
Пьотр Струве, який уславився, 
зокрема, й активною боротьбою 
проти українства, не сумні-
вався: «Головним чинником 
утворення великоросійської на-
ції були Московська держава і 
монголо-татарські впливи». Ці-
каво, що в добу Боріса Єльцина 
знаний ще за СРСР економіст 
Ґєннадій Лісічкін опублікував 
статтю із симптоматичною на-
звою «Царь Борис (він мав на 
увазі Єльцина. – Авт.) и упадок 
советской «Золотой Орды».

Що ж саме євразійці в полі-
тичному сенсі засвоїли зі своїх 
загальних міркувань? Ось що: 
«Що здоровіші культура і народ, 
то більшою владою та жорсто-

кістю характеризується їхня 
держава». Вони активно вико-
ристовували поняття «росій-
ський світ» у тому ж таки дусі, 
що й Патріарх Московський Кі-
рілл (Гундяєв) нині.

Звісно, можна заперечувати 
азійський характер російської 
цивілізації, згадавши реформи 
Пєтра І. Але чи не була та вес-
тернізація Росії дуже поверхо-
вою і суто формальною? Бо чи 
стали турки європейцями, змі-
нивши чалму і феску на капе-
люх? Тартуська школа профе-
сора Юрія Лотмана в знамени-
тих «Трудах по знаковым систе-
мам» в одній із наукових публі-
кацій дала дуже яскравий образ 
пєтровської вестернізації, опи-
савши типового російського дво-
рянина XVIII століття, який під 
сорочкою з брабантським мере-
живом носив іржаві ланцюги 
(«вєрігі») московського юроди-
вого. Обмеженість своїх реформ 
чудово розумів сам Пьотр І, 
який хотів узяти на Заході 
технічно-адміністративні й нау-
кові досягнення, геть не зміню-
ючи багатовікової російської 
традиції деспотизму, сваволі й 
неподільності влади. Саме у сві-
тоглядному сенсі Європа його 
лякала, бо могла цю російську 
систему якщо не зруйнувати, то 
послабити. Не випадково Пьотр 
І дав таку оцінку видатному ма-
тематикові та філософові Ляйб-
ніцу, якого збиралися запросити 
на роботу до Петербурзької ака-
демії: «Розумний Ляйбніц, дуже 
розумний, але не по-нашому, не 

по-російськи розумний». Ляйб-
ніцу відмовили…

Пьотр І усвідомлював і фун-
даментальні суперечності між 
Європою та Росією, що чудово 
описав «червоний граф» Алек-
сєй Толстой в однойменному ро-
мані, який приніс авторові Ста-
лінську премію. Коли Пьотр під 
псевдонімом Пьотр Міхайлов 
працював теслею в одному з міст 
Нідерландів (псевдонім був се-
кретом Полішинеля, бо всі міс-
цеві мешканці знали, що то ро-
сійський цар), якось він вирушив 

на прогулянку, а це ж Нідер-
ланди – «низові землі», кругом 
вода, канали і місточки. Пьотр 
пішов одним із них, але попе-
реду під ногами в нього чимчи-
кував маленький хлопчик, який 
їв яблуко. Пьотр не витримав, 
схопив малюка за комір і пере-
кинув на інший бік каналу. Той 
упав, образився і жбурнув недо-
їдком яблука в пику російському 
цареві. Цікавою була реакція 
останнього. Він утерся, підійшов 
до маленького голландця і про-
мовив: «Пробач, брате, забувся. 
Думав, що по Москві йду…» Ця 
сцена важить більше, ніж де-
сятки томів наукових розвідок 
щодо європейської та російської 
цивілізації. Пьотр, вибачив-
шись, визнав, що в Нідерландах 
зовсім інша цивілізація, в якої 
дуже мало спільного з його бать-
ківщиною, що в Нідерландах на-
віть дитина має свою гідність, 
котрої не можна чіпати. У Москві 
ні про яку людську гідність і 
мови бути не може.

Вестернізацію Росії не варто 
перебільшувати. То була одна з 
численних московських і петер-
бурзьких «перебудов», яких у ро-
сійській історії, за підрахунками 
американського професора 
Олександра Янова, було 12, 
остання ґорбачовська – 13-та. Усі 
вони мали одну спільну рису – 
кінцеву перемогу, реванш анти-
європейських, реакційних сил.

Людміла Нарусова, вдова ві-
домого політика Анатолія Соб-
чака, захистила докторську ди-
сер тацію, в якій довела, що будь-
які реформи в Росії можливі, 
тільки якщо вони здійснюються 
з єдиного всевладного центру і 
до того ж жорсткими антилібе-
ральними методами. Саме так 
проводилися реформи в Японії 
після революції Мейдзі, у Китаї, 
Туреччині за султанів, шахами 
Ірану в ХХ столітті. Себто тут Ро-
сія вписана в цілком однозначну 
схему. А якщо реформи прово-
дити по-іншому, стверджувала 
Нарусова, то на них чекає неми-
нучий крах. Усі ці особливості 
пояснюються специфічними ри-
сами російської цивілізації: за-
садничим антиюридизмом мис-
лення, гранично централізова-
ною і практично необмеженою 
владою, переконаністю в універ-
салізмі насильства, за допомо-
гою якого нібито можна вирі-
шити всі проблеми, епіфеноме-
нальністю людської особистості 

РАДяНіЗАЦія УКРАїНи,  
яК і РеШТи РеСПУБліК 
КОлиШНьОГО СРСР, БУлА 
ОСОБлиВОю ФОРМОю 
РОСіЙщеННя

У євразійській 
цивілізації влада 

привласнює всі 
функції 

громадянського 
суспільства, 

роблячи його 
абсолютно 
пасивним і 

безпорадним

Здатність 
вирішувати 

конфлікти мирним 
способом – одна з 

передумов 
громадянського 

суспільства.  
У росіян їх не так 

вирішує, як 
намагається 

усувати влада, 
держава
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«… без татарщини 
не було б Росії»
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тощо (епіфеномен – явище, ре-
альна цінність якого є мізерною).

Антиюридизм російської 
ментальності й політичної 
практики полягає в тому, що у 
Росії суб’єктом права виступає 
лише держава, часто-густо в 
особі деспота, на відміну від За-
ходу, де держава й особистість є 
рівноправними юридичними 
суб’єк тами, тому там можливі 
судові процеси на кшталт «міс-
тер Сміт проти США». Росій-
ський цивілізаційний антию-
ридизм має потужну історичну 
традицію від Івана Лютого до 
Владіміра Путіна. Його важ-
лива особливість – сваволя 
влади, інколи замаскована під 
юстицію. Доля Міхаіла Ходор-
ковского (на тлі щасливішої 
долі Романа Абрамовіча) зму-
шує згадати слова Івана IV: «Я 
цар-государь і холопей своїх во-
лєн казніть, волєн міловать 
же». Можна згадати і його ж 
лист до англійської королеви 
Єлизавети, у якому москов-
ський цар вимагав покарати ан-
глійських журналістів, які у 
своїх «курантах» нешанобливо 
висловлювалися про Лютого. 
Здивована королева відповіла, 
що в Англії не лише вона, а на-
віть (!) парламент не може вка-
зувати журналістам, що їм пи-
сати. Навряд чи Іван її зрозу-
мів… У Росії діяв і дотепер діє 
неартикульований, проте від 
того не менш могутній «право-
вий» принцип: «Я начальник, 
ти дурень». Себто має рацію 
той, хто має владу або, у лібе-
ральнішому варіанті, гроші.

З такою «правовою» систе-
мою зіткнулися українські ко-
заки під час Переяславської 
ради. До цієї вікопомної події 
вони присягали королю Речі По-
сполитої нести прикордонну 
службу й воювати проти ворогів 
Польської держави, а той, своєю 
чергою, – шанувати права і при-
вілеї козаків. Присягнувши 1654 
року царю Московії, козаки за-
жадали, щоб московський посол 
боярин Бутурлін від імені госу-
даря також присягнув їм. Мос-
ковіт відповів: «Государь холо-
пам своїм нє прісягаєт». Так 
вільні козаки миттєво стали хо-
лопами…

Треба визнати, що нинішня 
правова, а надто судова, система 
України є продовженням росій-
ської. Але народ «Руської 
Правди» Ярослава Мудрого і 

Ярославичів, Литовського ста-
туту і Магдебурзького права на-
вряд чи міг самостійно витво-
рити те, що в нинішній Україні 
називають «правом». Тут 
ідеться про зовнішнє культурно-
політичне щеплення. Однією з 
фундаментальних особливостей 
російської цивілізації є закла-
дання влади у вигляді піраміди 
згори донизу, від всевладного 
центру до безправних територій, 
віддзеркаленням чого є форму-
вання бюджету таким чином, 
що території віддають прак-
тично всі кошти центру, а потім 
отримують свою частку як суб-
венції. Саме влада в такій циві-
лізації привласнює всі функції 
громадянського суспільства, ро-
блячи його абсолютно пасивним 
та безпорадним. Про це влучно 
написав російський автор Боріс 
Орлов, порівнюючи російський і 
німецький соціуми: «Німці на-
магаються розв’язувати кон-
флікти, визнаючи їх немину-
чими. Звідси поняття «культура 
спору»… відсутня в росіян. Росі-
яни прагнуть придушувати кон-
флікти і досягати спільної згоди 
насильством. За таких умов 
німці розглядають учасника 
конфлікту як партнера, конку-
рента. Росіяни оперують ін-
шими категоріями: «друг – во-
рог». Здатність вирішувати кон-
флікти мирним способом – одна 
з передумов громадянського 
суспільства. У росіян їх не так 
вирішує, як намагається усувати 
влада, держава».

Російське суспільство істо-
рично склалося як комунітарне, 
антиіндивідуалістичне, що було 
доведено до крайньої межі деся-
тиліттями комуністичного тота-
літаризму, коли права особис-
тості є мізерною величиною по-
рівняно з правами держави, сус-
пільства, громади тощо. У ра-
дянських школах одним із най-
тяжчих звинувачень на адресу 
учня було звинувачення в інди-
відуалізмі. Європа протягом сто-
літь розвивалася в напрямі по-
шанування прав людини. Укра-
їнський індивідуалізм тривалий 
час підтримувався приватнов-
ласницьким володінням землею 
селянами, на відміну від росій-
ської общини, що називалася 
«крестьянскій мір» і була прото-
типом колгоспу. Тому й україн-
ська громада на селі принципово 
відрізнялася від російського 
«міру», будучи (принаймні до за-

провадження Росією кріпацтва 
на Великій Україні наприкінці 
XVIII століття) вільною асоціа-
цією індивідуальних дрібних 
землевласників.

Подальший геополітичний 
шлях України, її цивілізаційний 
вибір передбачають також циві-
лізаційне розмежування з ко-
лишньою метрополією у сфері 
цінностей, інститутів та ідеоло-
гії. Зокрема, наша держава по-
требує визначення «російського 
світу», цієї особливої історичної 
реальності з деспотичною вла-
дою, що практично не залежить 
від настроїв суспільства, з 
кастово-кланово-олігархічною 
системою, мізерним статусом 
людської особистості, всевлад-
дям і безконтрольністю бюро-

кратії, обмеженістю й маніпу-
льованістю ЗМІ з боку урядової 
верхівки, відсутністю чесних, 
рівноправних і змагальних ви-
борів, проте з наявністю неод-
мінного фюрер-принципу – від 
самодержця Лєніна і до Путіна.

Треба чітко з’ясувати, де по-
чинається і де закінчується 
український соціум, де почина-
ється і закінчується російський 
соціум. І на підставі цього виби-
рати цивілізаційну модель 
(Україні це простіше, врахову-
ючи її багатовікову належність 
до європейських державно-
політичних утворень), сприя-
ючи збереженню європейських 
інтенцій українського суспіль-
ства, його проєвропейських 
культурних і соціальних орієн-
тацій. Без такого більш чи менш 
жорсткого розмежування, без 
дистанціювання від «східного 
деспотизму Москви» (вислів ро-
сійського філософа і священика 
Ґєорґія Фєдотова) будь-які євро-
пейські прагнення нашої країни 
будуть лише імітацією і самооб-
маном. 

16 травня о 18:30 
у столичній 

Книгарні «Є»  
(вул. Лисенка, 3) 

відбудеться 
панельна дискусія 

на тему 
«Дерадянізація, 

без якої Україна не 
відбудеться. 

Дорожня карта». 
Політики та 

експерти 
обговорюватимуть, 
чому Україні вкрай 

потрібні 
цивілізаційне 

розмежування й 
розрив із 

тоталітарним 
минулим та 
російсько-

радянською 
спадщиною для 

розбудови сучасної 
національної 
європейської 

держави. Якою має 
бути головна 

філософія реформ 
у напрямку 

дерадянізації.

ПОДАльШиЙ 
ГеОПОліТичНиЙ ШляХ 
УКРАїНи, її ЦиВіліЗАЦіЙНиЙ 
ВиБіР ПеРеДБАчАюТь 
ЦиВіліЗАЦіЙНе 
РОЗМеЖУВАННя З 
КОлиШНьОю МеТРОПОліЄю 
У СФеРі ЦіННОСТеЙ, 
іНСТиТУТіВ ТА іДеОлОГії

Російське 
суспільство 

історично склалося 
як антиіндиві-

дуалістичне, що 
було доведено до 

крайньої межі 
десятиліттями 

комуністичного 
тоталітаризму, 

коли права 
особистості є 

мізерною 
величиною 
порівняно з 

правами держави, 
суспільства, 

громади
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Де шукати гроші українців – 
вкладників Сбєрбанка СРСР

Це дуже болюча й водно-
час спекулятивно-
політична тема, яку по-
рушують досить часто, 

особливо коли наближаються 
чергові вибори. Що то за борги і 
що з ними насправді треба ро-
бити – запитання, на які мають 
дати відповіді професіонали, 
без чого ставлення громадян до 
банків і довіра до них, воче-
видь, не зміняться. Не відбу-
дуться очищення й оздоров-
лення національної банківської 
системи.  

Отже, що являли собою 
заощадження громадян у 
радянській системі? Це гро-
шові заощадження, якими фі-
нансувалися вкладення майже 
в усі галузі союзної економіки. 
При цьому об’єкти інвесту-
вання, як відомо, вибиралися 
органами влади, і той вибір був 
продиктований не критеріями 
ефективності (прибутковості), а 
політичними мотивами, напри-
клад, освоєнням нових терито-
рій, забезпеченням зайнятості 
жителів, посиленням обороноз-
датності тощо. Позики суб’єктам 
економіки були практично без-
відсотковими (ставка не переви-
щувала 3% у вигляді премії 
банку), вони не фінансували 
підприємницькі вдосконалення 
і не забезпечували прибутки (за 
соціалізму підприємництва не 
було). Ті кредити не вимагали 
повернення до Сбєрбанка, зали-
шок вкладів у якому щороку 
зростав: люди заощаджували 

більше, ніж знімали з рахунків. 
Підприємства-боржники або 
повертали позики до галузевого 
банку (приміром, Промбуд-
банку), або борг узагалі спису-
вали. Його не повертали, бо не 
було переходу права власності: і 
кредитором (Сбєрбанк СРСР), і 
одержувачем позики (суб’єкти 
господарювання) була та сама 
особа – союзна держава. Таким 
чином, заощадження громадян 
матеріалізувалися в майнових 

об’єктах на території країни і до 
Сбєрбанка не поверталися. 

Що було джерелом по-
повнення банківських ра-
хунків у СРСР? Підприєм-
ницьких надприбутків не було. 
Суб’єкти господарювання, які 
отримували чисті доходи, не 
мали права накопичувати їх на 
банківських рахунках (зали-
шок невикористаних доходів 
спрямовувався до державного 

Від редакції
Цією публікацією ми продовжуємо друк циклу ста-
тей економіста Володимира Ланового (див. Тиж-
день, № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-18/2013), у якому він 
аналізує основні проблеми грошово-кредитної сис-
теми, що спричиняють постійні валютні та банківські 
кризи, і дає оцінку діям чи бездіяльності україн-
ських високопосадовців, махінації яких із держав-
ними коштами зрештою призводять до фінансових 
криз. У цьому числі Володимир Лановий аналізує, 
куди поділися гроші українців – вкладників Сбєр-
банка СРСР, і пропонує свій варіант, де взяти гроші 
на відшкодування. 

Володимир 
лановий, 

президент 
Центру 

ринкових 
реформ
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Українцям 
повернуто близько 

15 млрд 
грн,

 залишилося 
більше 

115 млрд 
боргу 

бюджету). Основне фінансу-
вання банків формували гро-
мадяни, які заощаджували в 
них невитрачену частину зарп-
лати. При цьому грошей у насе-
лення залишалося багато, бо в 
тій системі з характерним хро-
нічним дефіцитом споживчих 
товарів та послуг їх не було 
куди витрачати. Тобто голо-
вним джерелом банківських 
кредитів була зарплата працю-
ючих. А тому не дивно, що галь-
мування споживання було од-
ним із пріоритетів економічної 
політики за радянської влади. 

Що трапилося зі Сбєр-
банком СРСР та його фон-
дами під час розпаду радян-
ської держави? За часів СРСР 
кошти банку були вкладені в 
економічні й соціальні об’єкти 
на території кожної колишньої 
радянської республіки. У мо-
мент розпаду поточний зали-
шок грошових фондів перебував 
на рахунках у центральному 
відділенні та республіканських 
філіях банку. З початком гіпе-
рінфляції 1992-го вкладники 
кинулися знімати гроші зі своїх 
рахунків, але готівкових рублів 
у необхідних обсягах в україн-
ській філії союзного банку, зви-
чайно, не знайшлося: більша 
їхня частина матеріалізувалася 
у вимоги за кредитами та пра-
вами власності на матеріальні 
об’єкти, менша або вилучена до 
Москви, або (та частина грошей, 
що залишалася на території 
України) не була забезпечена в 
потрібних обсягах готівковими 
рублевими номіналами. У цей 
момент новоутворена держава 
зупинила операції Ощадбанку 
України – спадкоємця україн-
ської філії Сбєрбанка СРСР – і 
заморозила видачу вкладів гро-
мадянам. 1996 року український 
парламент ухвалив спеціальний 
закон, за яким залишок вкладів 
населення в Сбєрбанку на мо-
мент розпаду СРСР був проін-
дексований (збільшений) відпо-
відно до гіперінфляційного 
зростання цін за попередні 
роки, переведений на позаба-
лансовий рахунок Ощадбанку 
і… знову заблокований. Закон 
зобов’язував Кабінет Міністрів 
України поступово погашати 
борг банку перед вкладниками 
в межах видатків держбюджету, 
але уряд згадував про цей 
обов’язок лише тричі за 16 років. 

Щось схоже з частиною зарп-
лати працюючих робив Сталін, 
коли для відновлення повоєн-
ної економіки розпорядився 
частину зарплати примусово 
видавати облігаціями держав-
ної позики. Відмінність поля-
гала лише в тому, що ті гроші за 
облігації влада повернула гро-
мадянам. 

Чому не виконується за-
кон щодо погашення забор-
гованості перед вкладни-
ками колишнього Сбєр-
банка СРСР? Закон фактично 
звільнив Ощадбанк України від 
виконання цих зобов’язань, зняв 
із нього також повинність обслу-
говувати відповідний борг, фак-
тично позбавив вклади статусу 
грошово-кредитних ресурсів. 
Водночас цей нормативний акт 
не поклав на державу обов’язків 
боржника – борг не став держав-
ним, він не має жодних необхід-
них характеристик (термінів по-
гашення, відсоткової ставки 
тощо) та матеріального забезпе-
чення. Не визначено й офіцій-
ного порядку такого відшкоду-
вання, а зобов’язання не були ви-
ражені в державних боргових 
цінних паперах. За всі роки дії 
того закону повернуто близько 15 
млрд грн, залишилося більше 
115 млрд боргу. Фактично дер-
жава своїм законом ошукала гро-
мадян. 

Що є реальним матері-
альним забезпеченням вкла-
дів українців у колишньому 
Сбєрбанку СРСР? Тільки май-
нові об’єкти, що побудовані за за-
ощаджені громадянами гроші, 
успадковані Україною від Радян-
ського Союзу і стали державною 
власністю. Продаж (приватиза-
ція) цих об’єктів дає гроші, які 
можна було б спрямувати не на 
проїдання держапаратом, як це 
роблять зараз, а на виплату бор-
гів за заощадженнями. Окрім 
того, до матеріальної основи ком-
пенсації вкладів треба зарахувати 
майнові комплекси, що містяться 
на території України, але не були 
передані у власність нашої дер-
жави (як, наприклад, майнові 
цінності Чорноморського флоту 
Росії). Також українському Ощад-
банку мають бути повернуті ко-
шти, що станом на 1 січня 1992 
року лежали на рахунках цього 
банку в Москві. Що цілком відпо-
відало б положенням Біловезької 

угоди між Білоруссю, Росією та 
Україною, за якою спадкоємці 
зниклої держави перебирають 
права власності на майно, що міс-
титься на їхній території. Цей під-
хід надав би процесу відшкоду-
вання втрачених заощаджень ре-
ального наповнення і змісту. За 
такого порядку погасити борг 
можна було б за 10–12 років. 

Хто і яким чином пови-
нен повертати втрачені зао-
щадження громадянам? Оче-
видно, що за борги єдиної дер-
жавної банківської системи має 
відповідати держава-спадко-
ємець. Повернення в грошову 
систему великих обсягів кредит-
них ресурсів дасть змогу посла-
бити їхню дефіцитність в еконо-
міці. Для додаткового убезпе-
чення економіки від інфляцій-
них ефектів повернення грошей 
мало б бути розтягнутим у часі. 
Таке відшкодування боргу було 
б не раптовим та екстремаль-
ним, а еластичним щодо кре-
дитної системи. Воно супрово-
джувалося б процесом децен-
тралізації грошового обороту, 
оскільки бюджетні доходи пере-
творилися б на ринкові потоки, 
а це завдання вкрай важливе 
для українських фінансів. 

Чи правомірно Україн-
ська держава не нараховує 
відсотка на свій борг за зао-
щадженнями колишнього 
Сбєрбанка СРСР? То неза-
конно, борг знецінюється, почи-
наючи з 1996 року відбувається 
постійне зменшення купівель-
ної спроможності заборгованих 
вкладів. Запобігти цьому може 
щорічне нарахування відсотка 
на суму залишку боргу. Воче-
видь, із запровадженням такої 
моделі з політичними спекуля-
ціями навколо зазначеної теми 
буде нарешті покінчено.

З цієї історії напрошується 
ще один висновок. Кредитна сис-
тема СРСР спрямовувала всі 
вклади і заощадження саме у ви-
робництво, й обсяги такого кре-
дитування були надзвичайно ве-
ликими. Проте вони скеровува-
лися неефективно, без віддачі й 
не в ті галузі, які забезпечували 
розвиток суспільства. У наш час 
усе навпаки: кредити у виробни-
цтво практично не надходять, а 
банки перетворилися на парази-
туючі структури, що не дають 
користі суспільству. 

Продовження 
циклу в наступних 

числах Тижня 

№ 19 (287) 17–23.05.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|27

поглЯД|ЕКоНоМіКА



Волл-стрит 
повертається
Американські інвестиційні банки 
знову панують у фінансовому світі.  
Але для Америки це не обов’язково 
означає щось виключно позитивне

П
ротягом кількох напруже-
них тижнів у 2008 році 
президенти інвестиційних 
фінустанов юрмилися під 

солідними дверима штаб-квар-
ти  ри Федерального резервного 
банку США в Нью-Йорку, і зда-
валося, що Волл-стрит валиться 
навколо них. Інвестиційний 
банк Lehman Brothers звернувся 
до суду з заявою про банкрут-
ство; інший, Merrill Lynch, розва-
лився і був куплений Bank of 
Ame  rica. Страхова корпорація 
American International Group 
(AIG) і фінансовий конгломерат 
Citigroup змушені були просити 
про фінансову допомогу. І це був 
ще не край. Тодішній міністр фі-
нансів Генк Полсон згадував у 
своїх мемуарах: «У черзі на розо-
рення стояли Morgan Stanley і 
Goldman Sachs. Якби ми втра-
тили і їх, то вся фінансова сис-
тема розсипалася б на порох».

По інший бік Атлантики єв-
ропейські політики побачили в 
цьому вчасну і заслужену кару 
американського капіталізму. 
Канц  лер Німеччини Анґела Мер -
кель звинуватила своїх вашинг-
тонських колег у надмірній по-
блажливості до банків і хедж-
фондів. Європейські фінустанови 
сприйняли цю кризу як нагоду 
поквитатися з банками амери-
канськими, які давно вже царю-
вали в міжнародних фінансах. 
Британський Barclays негайно на-
кинувся на труп Lehman Brothers 
і скупив його американські опе-
рації. Німецький велетень Deut-
sche Bank також розширився за 
рахунок частки ринку своїх аме-
риканських конкурентів. Здава-
лося, що пануванню американ-
ських фірм над світовими рин-
ками капіталу настав несподіва-
ний край.

Минуло майже п’ять років – і 
на колінах вже європейські фін-
установи, а Волл-стрит відро-
джується. Два найбільші швей-
царські банки UBS і Credit Suisse, 
які до кризи стрімко розширю-
валися, і досі втрачають активи. 
Королівський банк Шотландії 
(RBS), який устиг навіть побу-
вати в десятці найбільших інвес-
тиційних фінустанов світу, зали-
шається під опікою британсь-
кого уряду. Частка ринку інвес-
тиційних банківських послуг, що 
належить європейським фін-
установам, від початку кризи 
зменшилася на одну п’яту, а зна-
чна частка прибутків дістається 
зараз тим акулам Волл-стрит, 
які пережили кризу. Лише на 
JPMor  gan Chase, Goldman Sachs і 
Citigroup припадає третина дохо-
дів у цьому секторі. Дві європей-
ські фінустанови – Barclays і 
Deutsche Bank – змогли після 
кризи урвати собі частину здо-
бичі. Проте обидві потерпають 
від жорсткого регулювання в 
своїх країнах і за кордоном, що, 
схоже, неминуче зашкодить їх-
нім амбіціям світового масш-
табу. А банк HSBC, хоча й роз-
ширив свою частку на ринку ін-
вестиційного банкінгу, все одно 
значно відстає від гігантів Волл-
стрит.

щО ЗРОЗУМілА АМеРиКА
Та галузь, у якій зараз Волл-
стрит відновлює свої позиції, 
дуже відрізняється від тієї, де 
вона панувала півдесятка років 
тому. У всьому світі доходи 
впали приблизно на $100 млрд, 
тобто майже на третину. Різко 
знизилася зайнятість: лише в 
Лондоні скоротили 100 тис. ро-
бочих місць. Зменшилася і вина-
города. Підвищені вимоги до 

банківського капіталу й інші 
правила, зокрема абсурдний і за-
плутаний (і все ще недоопрацьо-
ваний) Закон Додда – Франка, 
цілком можуть знизити рента-
бельність галузі. Астрономічні 
прибутки банків докризового пе-
ріоду і щедрі виплати працівни-
кам повернуться ще не скоро, 
якщо повернуться взагалі.

Одна з причин, чому амери-
канські фінустанови зараз у кра-
щому становищі, – це те, що вони 
прийняли удар і швидше на 
нього відреагували. Американ-
ська влада діяла швидко, зму-
сивши свої банки списати безна-
дійні борги і швидко мобілізу-
вати новий капітал. Тим, які ви-     
явились неспроможними або не 
бажали цього робити (і навіть 
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тим, котрі, як Goldman Sachs, за-
являли, що їм це не потрібно), 
насильно «згодовували» додат-
ковий капітал. Внаслідок цього 
великі фінустанови США змогли 
повернутися до прибуткової ді-
яльності, віддати гроші державі і 
підтримати кредитування еконо-
міки. Це допомогло їм зробити 
внесок у відродження еконо-
міки, що, своєю чергою, стри-
мало зростання безнадійних бо -
ргів.

Їхні ж європейські колеги, на-
впаки, і далі зменшують баланси 
і так-сяк перебиваються при не-
достатньому забезпеченні капіта-
лом. В одного лише Citigroup не-
мов вітром знесло $143 млрд – 
неповернутих позик; жоден із 
банків єврозони не поповнив 

резерви більш ніж на $30 млрд. 
Deutsche Bank, який раніше впер-
 то заявляв, що не потребує додат-
кового капіталу, змирився наре-
шті з дійсністю і мобілізує майже 
$4 млрд.

щО ЗРОЗУМілА ЄВРОПА
Європейські регуляторні органи 
також посприяли занепаду влас-
них банків, причому двома спо-
собами. По-перше, вони визна-
чають, скільки преміальних фі-
нустанов можуть виплачувати 
відносно основної ставки. По-
друге, вони намагаються зму-
сити їх сформувати більше капі-
талу і полегшити процедуру бан-
крутства: наприклад, відокре-
мивши депозити фізичних осіб 
від корпоративного бізнесу. 

Перший підхід дуже неро-
зумний. Він підвищить фіксо-
вані витрати європейських бан-
ків і зменшить їхню гнучкість, 
коли під час спаду доведеться 
урізати видатки. Тому вони на-
магатимуться змагатися в Аме-
риці або на динамічних азій-
ських ринках з іноземними кон-
курентами, які можуть без обме-
жень платити за нинішніми та-
рифами. Другий підхід має сенс. 
Швейцарії та Британії вдалося 
досягти певного успіху в усу-
ненні непрямого субсидування 
платниками податків тих фінус-
танов, які занадто великі, щоб 
збанкрутувати. Колапс еконо-
міки Ірландії – достатнє свід-
чення того, що може трапитися, 
коли влада вважає за необхідне 
рятувати банки, які гальмують 
розвиток економіки. 

Деякі європейські банкіри 
твердять, що цьому континенту 
потрібні велетні інвестиційного 
банкінгу. Але хто сказав, що євро-
пейським компаніям чи платни-
кам податків потрібні нацбанки, 
які тільки й уміють, що прода-
вати американські субстандартні 
кредити? І справді, це американ-
ським платникам податків та ін-
весторам слід перейматися домі-
нуванням кількох фірм із Волл-
стрит. То вони найбільше ризику-
ють стати кандидатами на поря-
тунок у майбутньому. 

Нові титани з Волл-стрит ка-
жуть, що їх уже й так покарано 
нещодавніми міжнародними 
правилами, за якими у них має 
бути дещо більше капіталу, ніж у 
дрібніших банків, тому що в разі 
їхнього банкрутства ризик для 
економіки вищий. Проте ефект 
масштабу та неявні субсидії 

платників податків значно пере-
важають витрати на формування 
резервів. Підвищення вимог до 
капіталу для великих банків 
краще сприятиме стабілізуван-
 ню фінансової системи, ніж всі 
статті й параграфи Додда – 
Франка разом узяті.

Минуло п’ять років після 
страшного літа-2008, і великі 
банки Америки повернулися – 
це добре. Але Волл-стрит можна 
зробити ще безпечнішою. 

Частка ринку 
інвестиційних 

банківських послуг, 
що належить 

європейським 
фінустановам,  

від початку кризи 
зменшилася на 

1/5 

Лише на 
американських 

титанів JPMorgan 
Chase, Goldman 
Sachs і Citigroup 

припадає

1/3 
доходів у секторі 

інвестиційного 
банкінгу
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Нова-
стара 
Грузія
Тертя між президентом  
і прем’єр-міністром не 
дають узятися за справжні 
проблеми країни

ч
ерез сім місяців після все-
народних виборів у Грузії 
їхні головні герої все ще 
ведуть кампанію один 

проти одного. Президент Міхеїл 
Саакашвілі, партія якого про-
грала перегони коаліції олі-
гарха, а тепер і прем’єр-міністра 
Бідзіни Іванішвілі «Грузинська 
мрія», минулого місяця зібрав у 
Тбілісі своїх прибічників (на 
фото). Схоже, що пана Іваніш-
вілі більше хвилює боротьба з 
нинішнім президентом, ніж від-
новлення нестабільної національ-
ної економіки. Емоції зашкалю-
ють, а звинувачення ллються по-
токами.

Однак незвично те, що для 
більшості грузинів триває 
звичне життя. Дорожньо-
патрульна служба, як і раніше, 
не бере хабарів, а вуличне освіт-
лення працює безвідмовно. І 
справді, проблеми співісну-
вання між переможцем і пере-
моженим – це побічний ефект 
загалом дуже позитивних змін у 
Грузії, де ніколи раніше полі-
тична влада не змінювалася 
мирно, а подолані часто безслідно 
зникали ще до ранку. Саакашвілі 
захотів залишитися на посту до 
закінчення президентського тер-
міну в жовтні, коли Грузія стане 
парламентською республікою.

За результатами нещодав-
нього опитування, хоча під-
тримка партії Саакашвілі «Єди-
ний національний рух» і впала 
до якихось 10%, більшість грузи-
нів вважає сильну опозицію по-

трібною. Глава держави відверто 
визнає свої помилки й каже, що 
його поразка – «не катастрофа» 
для Грузії. Більш тверезо на-
строєні члени коаліції Іваніш-
вілі, зокрема міністр оборони 
Іраклій Аласанія та спікер пар-
ламенту Давіт Усупашвілі, про-
являють зрілість, обговорюючи 
проблеми, що стоять перед уря-
дом.

Перемога на виборах Іваніш-
вілі, відлюдькуватого бізнес-
мена, який заробив свої перші 
капітали в Росії у 1990-ті роки, 
поклала край монополії Саакаш-
вілі на владу й відкрила полі-
тичну систему. Але наразі вона 
не дала нічого, бодай віддалено 
схожого на доладну програму чи 
принаймні на узгоджений уряд. 
До коаліції входять як крайні на-
ціоналісти та ксенофоби, так і лі-
беральні «західники». Сам Іва-
нішвілі залишається політич-
ною загадкою. Навіть прибіч-
ники вважають його людиною, 
яка радше дає шанс іншим, ніж 
політиком у своєму праві.

Економіка гальмує: річне 
зростання ВВП, яке впродовж 
останнього десятиліття в серед-
ньому становило 6%, різко впало, 

а безробіття залишається висо-
ким. Прихильники Іванішвілі 
стверджують, що все це спадок 
політичних попередників. Але 
сам він поки що не спішить за-
спокоїти іноземних інвесторів, 
основних рушіїв економічного 
зростання в Грузії. На Всесвіт-
ньому економічному форумі в 
Давосі в січні прем’єр заявив, що 
позиція його країни в рейтингах 
легкості ведення бізнесу була 
штучно завищена. У державі на-
томість уже спостерігаються 
ознаки відступу від економічної 
лібералізації.

Відходить новий уряд і від 
суворого курсу попередньої 
влади в боротьбі проти злочин-
ності. На роботу повернулося чи-
мало вищих поліцейських чинів, 
звільнених колишнім міністром 
внутрішніх справ в уряді Саа-
кашвілі Вано Мерабішвілі. Гру-
зинський парламент ухвалив за-
гальну амністію, завдяки якій на 
волю з ізоляторів та місць по-
збавлення волі вийшли близько 
8400 затриманих і засуджених. 
Важко знайти якусь статистику, 
але більшість грузинів кажуть, 
що криміналу більшає. Тим ча-
сом прокуратура відкрила сотні 
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БАГАТА і ВПлиВОВА 
люДиНА, яКА СМиКАЄ 
НиТОчКи ЗА лАШТУНКАМи 
ВлАДи, МОЖе ЗАШКОДиТи 
ДеМОКРАТії

проваджень у справах чиновни-
ків, які працювали в уряді Саа-
кашвілі, зокрема й мера Тбілісі.

Частково у цій проблемі ви-
нен сам Саакашвілі. Юридична 
система завжди була одним із 
найслабкіших місць Грузії. За 
його влади суди бачилися слухня-
ними, а поліція діяла як рука пар-
тії, а не як незалежний інститут. 
Перемови між обвинуваченням і 
захистом часто перетворювалися 
на механізм вимагання грошей із 
підприємців для фінансування 
урядових проектів. «Ми мали сис-
тему, де прокурор був головним 
економістом країни», – сказав 
Усупашвілі. І справді, перепов-
нені тюрми стали однією із при-
чин поразки партії Саакашвілі. 
Тепер, за словами спікера, народ 
вимагає розплати; а як демокра-
тично обрана влада «ми повинні 
на це реагувати».

Усупашвілі запевняє, що по-
літичного полювання на відьом 
не буде. «Ми не для того звіль-
нили тюрми, щоб наповнювати 
їх знову», – каже він. На його 
думку, єдиний спосіб здійсню-
вати правосуддя – це зробити 
процес якомога прозорішим за-
вдяки пильній увазі засобів ма-

сової інформації та міжнародних 
спостерігачів. І він, і Аласанія 
поки що рятують обличчя коалі-
ції. Але коли Іванішвілі почув, 
що останній обговорював мож-
ливість балотуватися на прези-
дентських виборах, він привсе-
людно поставив того на місце. 
Подейкують, підозріливість – 
одна з головних рис очільника 
правлячого кабінету.

І прихильники, і супротив-
ники Іванішвілі погоджуються 
в одному: в ньому неможливо 
вбачати природженого полі-
тика. «У нього немає політичних 
амбіцій. Інколи він говорить і не 
думає про те, який наслідок ма-
тимуть його слова. Його не на-
звеш політично коректним», – 
каже Ґія Хухашвілі, один із на-
ближених до прем’єр-міністра 
осіб. Пригрозивши розслідуван-
ням ролі Саакашвілі у грузинсько-
російській війні 2008 року, не-
давно Іванішвілі ще раз заявив, 
що попередня влада допомагала 
готувати чеченських терористів 
для підривної діяльності на Пів-
нічному Кавказі. Ці заяви стали 
бальзамом на душу Владімірові 
Путіну, який колись пригрозив 
підвісити Саакашвілі за «фа-

берже». Якщо під час сочинської 
зимової Олімпіади щось тра-
питься, то цапом-відбувайлом, 
поза сумнівом, зроблять Грузію.

чОГО ХОче іВАНіШВілі
Усе це наводить на питання про 
мотиви Іванішвілі. Людина, 
статки якої оцінюють більш як у 
$5 млрд, не вважає цієї посади 
способом збільшити своє багат-
ство, на відміну від багатьох полі-
тиків із колишнього Радянського 
Союзу. Не схоже також, щоб йому 
особливо подобалася політика, 
оскільки до минулого року він за-
лишався осторонь від неї. Єдине 
пояснення, якого тримається ко-
лишній бізнесмен і реформатор 
Каха Бендукідзе, – що Іванішвілі 
хоче забезпечити шлях для від-
ходу собі та своїй родині. Багач у 
бідній країні, він відчував у мо-
гутньому й непередбачуваному 
Саакашвілі загрозу. Найкращий 
спосіб нейтралізувати його – роз-
ділити політичну владу між кіль-
кома дрібними партіями, жодна з 
яких не буде достатньо сильною, 
щоб вижити без його, Іванішвілі, 
фінансової допомоги.

Хоча Хухашвілі та Бендукі-
дзе й належать до різних таборів, 
вони сходяться в одному: Іваніш-
вілі не тільки не намагається 
консолідувати владу у власній 
партії, а й вважає за потрібне 
мати багато дрібних політсил. 
Він часто обіцяє не залишатися 
біля керма надовго й навіть піти 

з політики, тільки-но в Грузії 
з’явиться багатопартійна демо-
кратія. Можливо, Іванішвілі й до-
тримає свого слова (хоча Саакаш-
вілі вважає, що нинішній прем’єр, 
навпаки, балотуватиметься в пре-
зиденти). Багата і впливова лю-
дина, яка смикає ниточки за ла-
штунками влади, може зашко-
дити демократії. Грузія ніколи 
не страждала на брак плюра-
лізму. А з урахуванням економіч-
них проблем, громадянської ві-
йни 1990-х років і могутньої, але 
сердитої Росії на порозі, країна 
не може дозволити собі впасти в 
політичний хаос. 

Грузинський 
парламент ухвалив 
загальну амністію, 

завдяки якій на 
волю з ізоляторів 

та місць 
позбавлення волі 
вийшли близько 

8400
 затриманих  
і засуджених

Статки 
грузинського 

прем’єра-олігарха 
Бідзіни Іванішвілі 
оцінюють більш 

ніж у 

$5 млрд
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Автор:  
Філіпп  

де лара, 
Франція

Гомосексуальні шлюби: 
французькі винятки?

л
юди одружуються дедалі менше, а розлуча-
ються більше. Одначе гомосексуальні 
шлюби обговорюють у найрізноманітні-
ших країнах, на всіх континентах, навіть 

якщо в багатьох культурах це щось немислиме. Їх 
дозволено в 14 державах, таких як Нідерланди 
(2001), Бельгія (2003), Іспанія (2005), ПАР (2006), 
Велика Британія (2012). І ось навесні 2013 року до 
цього переліку приєднались Уругвай та Франція. 
То чому ж говорити про французьку винятковість? 
А власне, тому що гомосексуальні шлюби дозво-

лено було без великих труднощів усюди, де по-
ставало це питання, – завдяки загальній 
згоді або з огляду на те, що релігійну опози-
цію там представляли нечисленні ізольовані 
групи. Скрізь, окрім Франції. Опір церкви та 

християнських консерваторів може бути могутнім і 
резонансним. У Сполучених Штатах цьому завадив 
Барак Обама, перевівши same sex marriage на феде-
ральний рівень (його 
прийняли вже дев’ять 
штатів). Але ніде, окрім 
Франції, це не провокує 
ніяких дебатів, ніяких 
політичних конфліктів.
«Шлюб для всіх» (так 
названо закон від 23 квіт-
 ня 2013 року) має в кра-
їні непримиренних і не-
однорідних супротивни -
ків. Саме питання от-от може спровокувати по-
літичну кризу. Звичайно ж, у мобілізації сус-
пільства проти гомосексуальних подружніх со-
юзів важливу роль відіграють католики, але у 
Франції, на відміну від інших держав, вони не са-
мотні. Політичні й інтелектуальні дебати мобілізу-
вали представників різних сфер і спричинили роз-
мову на широкому національному рівні, яка розпо-
чалася після голосування за закон, із приводу його 
соціальних та правових наслідків, наприклад уси-
новлення дітей одностатевими парами. Юристи, 
психоаналітики, педагоги, соціологи, філософи ви-
словлюються за й проти «шлюбу для всіх», не впи-
суючись у межі лобістів LGBT (лесбіянки, геї, бі, 
транс) і католицького лобі. Громадська думка змі-
нилась і змінюватиметься надалі в ході цих дебатів. 
Шлюб для всіх є частиною президентських обіця-
нок Франсуа Олланда під час виборів 2012 року. 
Наприкінці 2012-го 54% французів були прихильні 
до одностатевих союзів, а 48% – до усиновлень. У 
квітні 2013 року більшість виявилася так само при-
хильна, однак лише до шлюбів (53%), але до уси-
новлень 56% віднині ставляться вороже. Це ознака 
того, що дебати є відкритими. Американці теж роз-
ділилися у своєму ставленні до таких шлюбів, але 
їхній поділ прогнозований і стабільний: якщо ви 
проти, то ви гомофоб і реакціонер. У Франції, на-

впаки, ліві політики, інтелектуали, відомі своїми 
симпатіями до світськості, до ідей 1789 року, осві-
тяни висловлюють сумніви й критику. Праві лібе-
рали також не підтримують цієї реформи, і не лише 
найконсервативніші з них.
Закон, за який голосували 23 квітня, передбачає 
однакову процедуру шлюбу для всіх, як і той самий 
статус батьків, а також ті самі права усиновлення 
для пар гомосексуальних, що й для різностатевих, 
але не розглядає медичної допомоги при зачатті, 
яка нині передбачена для гетеросексуальних по-
дружжів, ані сурогатного материнства, що є єди-
ною можливістю для чоловічих пар мати дитину, 
генетично пов’язану з одним із партнерів. Суро-
гатне материнство у Франції заборонене, і така си-
туація зберігатиметься, пообіцяв президент Фран-
суа Олланд. Одначе, хоча закон прийнято, дебати 
тривають, ба навіть посилюються, і тему шлюбу в 
них заступають проблеми родинних зв’язків. Чи 

передбачає рівноправ-
ність права дитини? Чи 
небезпечна плутанина в 
питанні всіх форм бать-
ківства? У Франції немає 
необхідності шанувати 
«природу» або «тради-
цію», щоб ставити ці за-
питання. Їм приділяють 
величезну увагу як у 
пресі, так і в родинних 

дискусіях. Гадаю, причина цього у місцевій 
республіканській культурі, певній системі по-
глядів соціуму. Громадянський шлюб, грома-

дянське суспільство, кровна спорідненість є осно-
вою ідентичності політичної спільноти, це не ца-
рина індивідуальних прав. Такий стан розуму, який 
ставить загальні інституції над індивідуальним ви-
бором, чи має він майбутнє, а чи це минуле, яке 
вже зникає? Французький виняток бачиться неспо-
діваним.
Але думайте, що лише французький. Конфлікт 
між безмежним індивідуалізмом, типовим вия-
вом якого є «шлюб для всіх», та загальними інсти-
туціями пронизує всі модерні суспільства. Є точка 
дотику між пострадянізмом та старими демокра-
тіями, які сповзають від рівності як основи грома-
дянської спільноти до рівності, що знецінюється 
ринком прав, можливостей, суперництвом і кон-
куренцією.
Зло західної демократії (як-от вибух індивідуа-
лізму) дуже відрізняється від небезпек і викрив-
лень, які загрожують новим демократіям на Сході. 
Але мені здається, що зближення ліберального ін-
дивідуалізму з посттоталітарним є тією гіпотезою, 
яка заслуговує на вивчення. Постдемократичні й 
посттоталітарні суспільства можуть багато чого 
навчити одне одного. 

чи Є МАЙБУТНЄ В ТАКОГО 
СТАНУ РОЗУМУ, яКиЙ 

СТАВиТь ЗАГАльНі іНСТиТУЦії 
НАД іНДиВіДУАльНиМ 

ВиБОРОМ, А чи Це МиНУле, 
яКе ВЖе ЗНиКАЄ?
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29 квітня 
виповнилося 
95 років від 

проголошення 
гетьманату 

Павла Скоро-
падського

Автор: 
Кирило 
Галушко

чУЖиЙ СУчАСНиКАМ,  
Але КОРиСНиЙ НАщАДКАМ
Правління гетьмана Павла Скоропадського у 1918 році залишило  
по собі спадок, яким досі, після десятиліть радянської окупації, 
користується незалежна Україна

К
оли добігли свого відо-
мого кінця Українські ви-
звольні змагання 1917–
1921 років, більшість то-

дішнього нашого політичного 
бомонду опинилася в емігра-
ції. Осередки тих, хто зазнав 
поразки, купчилися в Парижі, 
Берліні, Празі, Варшаві. Поді-
лялися вони, як і перед тим, 
за партійною ознакою: існу-
вали екзильні уряди УНР та 
ЗУНР, а трохи згодом почали 
об’єднуватись і гетьманці-
скоропадчики. Із хрестоматій-
них запитань «хто винен?» і 
«що робити?» кожне угрупо-
вання мало чітку відповідь лише 
на перше. «Винними», звісно, 
були політичні опоненти. Пет-
люрівці докоряли галичанам за 
втрату Києва у 1919-му, а Пав-

лові Скоропадському – за «ан-
тидержавний переворот» квітня 
1918-го. Зунрівці – прихильни-
кам Головного отамана за «Вар-
шавську зраду», що віддавала 
полякам Західну Україну, а уго-
дою цією петлюрівці чемно від-
повіли на попереднє надмірне 
порозуміння галичан із дєнікін-
цями. Як завжди самодостатній 
в уявній безгрішності, Володи-
мир Винниченко поливав баг-
ном усіх разом і фліртував із 
більшовицьким харківським 
урядом. І для них усіх геть чу-
жим та ворожим був Павло Ско-
ропадський, нетривале прав-
ління якого залишилося так 
само купою нездійснених пла-
нів, хоча ґрунтувалися останні 
на зовсім інших засадах та світо-
гляді.

Соціалісти різних мастей 
ностальгійно згадували свої 
утопічні й безглузді реформи 
часів Центральної Ради, зла-
мані гетьманським «переворо-
том». Навіть білий російський 
рух, що його гетьман підгоду-
вав колись грішми та зброєю, 
«вдячно» вважав Скоропад-
ського зрадником і блазнем. У 
більшовицьку версію оцінок не 
варто й заглиблюватися. Його 
так ніхто й не полюбив. Що-
правда, через 20 років ним заці-
кавляться оунівці й почнуть пе-
ремови про «єдиний національ-
ний провід». Це був лише експе-
римент, але показовий у сенсі пе-
ревірки репутації деяких осіб ча-
сом. У Павла Петровича вона 
щодалі тільки міцнішає, і це 
упертий історичний факт.

МАНДАТ НА РЕФОРМИ. Після повалення 
Центральної Ради Павло Скоропадський тим-

часово (до виборів Українського Сейму)  
наділив себе всією повнотою влади в країні, 

однак режим гетьманату був певним  
симбіозом республіканських і монархічних 

форм правління
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Для ПАВлА 
СКОРОПАДСьКОГО іСНУВАли 
ОчеВиДНі Речі: ПРиВАТНА 
ВлАСНіСТь, ПРАВОВА 
ДеРЖАВА, УКРАїНСьКА МОВА 
Й КУльТУРА яК ПРіОРиТеТНі, 
АРМія ТА БеЗПеКА

Він у 1918 році робив усе «на-
впаки», але з часової дистанції 
починало видаватися, що оте 
«навпаки», цілком не виклю-
чено, й було певною панацеєю 
для українського держав-
ницького проекту. Панацеєю, 
що не здійснилася. Недоскона-
лою, недодуманою і недоробле-
ною. Можливо, нездійсненною. 
Попри це, саме гетьманський 
рух у міжвоєнний час найдина-
мічніше розвивався в молод-
шому поколінні нашої еміграції 
в Європі (яке, одначе, встигло по-
воювати за Україну, тож знало 
ціну державності) й доволі по-
тужно запрацював серед україн-
ців Америки. Що ж було пра-
вильного і що помилкового в тій, 
як називав це сам Скоропад-
ський, «спробі»? Що залиши-
лося нам від тих недовгих семи з 
половиною місяців останнього 
українського гетьманату?

яКБи СКОРОПАДСьКОГО Не 
іСНУВАлО НАВеСНі 1918-ГО, 
ЙОГО ВАРТО БУлО Б 
ВиГАДАТи
Від «Днів Турбіних» Булґакова 
не зникає порівняння гетьма-
нату 1918 року з опереткою: весь 
цей старосвітсько-козацький ан-
тураж, показові урочистості 
«Його Світлості пана Гетьмана», 
всюдисущі німецькі окупанти, 
гроші з кумедним, як на росій-
ське око, українським текстом. 
Немов якесь убоге театральне 
дійство на тлі трагічної і вселен-
ської загибелі великої імперії. 
Режим цього «рядженого» дер-
жавця дав змогу тисячам росій-
ських патріотів не бути «пуще-
ними в расход» біля невідомої 
стінки, зручної для втіхи проле-
тарської ненависті. Вони ком-
фортно сиділи в київських 
кав’ярнях і знущалися з нього та 
всієї цієї «малоросійської опере-
тки». І ніхто з них не залишився 
вдячним. Може, вони просто 
більше любили оперу…

Однак почнімо з того, що за 
26 тижнів гетьманства було при-
йнято понад 600 законодавчих 
актів, спрямованих на віднов-
лення нормального життя в кра-
їні (і зазначимо: не на початку 
того періоду, а наприкінці, бо ж 
їх треба було ще розробити). А от 
літо й осінь 1918-го хоч і вида-
лися неспокійними, але на тлі 
решти сезонів усеросійської гро-
мадянської війни були часом, 
коли Українська Держава зали-

шилася чи не єдиним островом 
ефемерного спокою і стабіль-
ності на постімперському теремі. 
Не завжди й не всюди, але все 
пізнається в порівнянні. Можна, 
і звісно, дякувати за це педан-
тичним німцям, закликаним 
іще Центральною Радою, але ті 
мали всі можливості одним ру-
хом перекреслити Україну як 
державу. Їм, до речі, цього дуже 
закортіло, коли вони познайо-
милися з адміністративними 
здібностями Ради та доміную-
чих у ній лівих. Почуття полі-
тичної та соціальної «реаль-
ності» останніх бачиться з пози-
цій сьогодення відвертою уто-
пією, якщо не зловмисним сабо-
тажем здорового глузду, через 
що кінець Ради був так само пе-
редбачуваний, як і прихід у 1918 
році літа на зміну весні. Ось ЦР 
справді була «опереткою». Але 
хто мусив її змінити?

Чи не всі політичні опо-
ненти Павла Скоропадського 
встигли брутально обізвати 
його «німецькою маріонет-
кою». Та, хоч як дивно, саме 
критики гетьмана із провідників 
УНР і підписали Брестський до-
говір, який поставив економіку 
України на службу державам 
Центрального блоку й пустив на 
її територію «доброзичливих со-
юзників», щоб урятувати ні на 
що не спроможний «національ-
ний уряд». Відставний генерал 
Павло Скоропадський до цієї 
визначної дипломатичної «пе-
ремоги» аж ніяк не був причет-
ний. А делегація Ради встигла 
підписати угоду в останню мить: 
Муравьйов уже заходив до Києва. 
Зрозуміло, прагматичні німці мо-
гли тішитися, демонструючи 
московській делегації факт, що 
не вона сама представляє постім-
перський російський терен, од-
нак їм в Україні потрібен був 
ефективний партнер, а не (гово-
рячи сучасною мовою) симулякр. 
Однак із проявом останнього 
вони встигли за два місяці пере-
бування в Україні познайомитися 
безпосередньо.

Ейфорія українських соціа-
лістів із приводу звитяги над 
більшовиками (за яку вони за-
платили життями студентів під 
Крутами, а в’їхали потім до Ки-
єва під прикриттям німецьких 
багнетів) була шалена: їхній по-
тужний реформаторський по-
тенціал нарешті можна було реа-
лізувати! Адже проголосити на-

ціоналізацію землі (відразу за-
бувши суворі умови Брестського 
договору) і простежити за тим, 
як ця «націоналізація» відбува-
ється (зазвичай у спосіб спа-
лення маєтків) набагато про-
стіше, аніж налагодити адміні-
стрування, економіку, створити 
армію та правоохоронні струк-
тури. Або ж навчити свій «ди-
пломатичний корпус» інозем-
них мов та азів міжнародного 
права. А начебто єдині вороги – 
більшовики – були відкинуті до 
Росії, і тепер їх стримувало на-
дійне кайзерівське військо. Ви-
никають грандіозні плани при-
єднання до УНР «колоній» на 
схід від України – до Зеленого 
Клину на Далекому Сході. Добре, 
що на Канаду із Бразилією не за-

зіхнули… Національний лідер 
Михайло Грушевський мав по-
всякчас в уяві півтори тисячі ро-
ків української історії від антів, 
але за днем нинішнім відверто 
не встигав.

Німецьке командування в 
Україні було щиро вражене сво-
їми новими союзниками. Найко-
ректніше визначення місцевого 
політичного бомонду в його вус-
тах звучало як «авантюристи, 
силою випадку поставлені на 
чолі країни». Питання залиша-
лося простим: геть скасувати цю 
«державу», яка де-факто не 
функціонувала поза межами Ки-
єва, чи дотриматися «союзниць-
ких відносин» і пропагандист-
ських міжнародних реверансів із 
якимось новим місцевим парт-
нером? Зауважимо, ставлення 
німецького блоку до чужого су-
веренітету було, м’яко кажучи, 
«неуважним», що прямо засвід-
чив приклад нейтральної Бель-
гії, перетвореної ним на криваве 
бойовище й випалену землю. 
Тож те, що Берлін зрештою 
зробив ставку на Скоропад-
ського, – безперечна заслуга 
останнього. Інакше Україна 
була б стерта з мапи вже через 

За 26 
тижнів 

гетьманства Павла 
Скоропадського у 

1918 році було 
прийнято понад 

600
 законодавчих 

актів, спрямованих 
на відновлення 

нормального життя 
в країні 
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три місяці після IV Універсалу, 
втративши будь-які ознаки між-
народної суб’єктності, без назви 
й території. А за тодішніх обста-
вин, коли стався крах усього по-
переднього європейського по-
рядку, навіть півроку збере-
ження формального статусу не-
залежної держави ставали чима-
лою запорукою її майбутнього.

Скоропадський був шляхет-
ним, прагматичним, елітарним 
військовим, який навіть за від-
сутності «історичного» гетьман-
ського прізвища видався б ціл-
ком зрозумілим і прогнозова-
ним для німецької сторони. 
Можна, звісно, припустити аль-
тернативний варіант: поставити 
на чолі України Вільгельма Габ-
сбурґа (Василя Вишиваного), 
щирого нашого симпатика з ві-
денської імперської родини. Але 
він був не наддніпрянець (не 
місцевий, щоб розраховувати на 
лояльність підданих), та й 
Австро-Угорщина – відверто 
другий партнер у Центральному 
блоці. Не заробив собі Відень та-
кий бонус.

СКОРОПАДСьКиЙ  
і МАЗеПА: РеФлеКСи  
ТА іРОНії
Продовжити (або й завершити) 
розповідь можна було б перелі-
ком того, що запровадив Павло 
Скоропадський. Це й Академія 
наук на чолі з геніальною поту-
гою Володимира Вернадського 
(починати з нього свою власну 
академію – це як Британську ко-
ролівську із Ньютона), й Націо-
нальна опера, й Національна бі-
бліотека, й свідома українізація 
освіти та діловодства (ініційо-
вана особою російськомовною, 

бо україномовна Рада не встигла 
про це попіклуватися), це й купа 
університетів та інститутів, а та-
кож держслужба із присягою чи-
новників, це й українізовані та 
нові українські гімназії, а зре-
штою, і те, чого найбільше по-
требує Україна сьогодні, – 
власна спецслужба – Державна 
варта. Зі спроб Скоропадського 

мало що здійснилося. Адже біль-
шість згаданих починань розро-
бляли і втілювали в життя якраз 
напередодні повалення геть-
мана Директорією, яка потім так 
і не встигла запустити якихось 
власних проектів. Але те, що за-
лишилося зі здійсненого, досі 
належить до найуспішніших 
сторінок історії українського 

державного будівництва, надто 
ж порівняно із «сучасністю», 
тобто 22 роками самостійності.

Одначе Павло Петрович 
швидко програв. Виявився не-
вдахою. А наша самостійність 
триває. Хоча й не є високоре-
зультативною і переважно ко-
ристується його чималим спад-
ком, який дивовижним чином 
пережив радянську добу. В 
цьому контексті варто порівняти 
останнього гетьмана з Іваном 
Мазепою. Той правив частиною 
України (Гетьманщиною) 30 ро-
ків, Скоропадський – лише 7,5 
місяців (а сучасній нашій дер-
жаві уже 22). Що маємо в сухому 
залишку від кожного? Від Ма-
зепи – перелік десятків храмів та 
освітніх закладів, які він ство-
рив, профінансував або розви-
нув, та край, піднятий із Руїни. 
Нетривале гетьманство на «обох 
боках Дніпра», відчайдушна 
спроба прошведської орієнтації. 
І поразка. Суцільна й повна не-
вдача. Але «мазепинцями» на-
зивали деяких корисних нам, на-
щадкам, людей упродовж на-
ступних 200 років. Хто створю-
вав Україну в ХХ столітті, той 
був «мазепинцем», навіть якщо 

29 квітня 1918
Проголошення Павла Скоропадського геть-
маном на Всеукраїнському з’їзді хліборобів. 
Прийняття закону про тимчасовий держав-
ний устрій, яким було проголошено пова-
лення Центральної Ради й УНР та створення 
Української Держави 

4 травня 1918
Формування гетьманського уряду Федора Ли-
зогуба

11 травня 1918
Початок «митної війни» з Румунією з метою 
повернення українських повітів Бессарабії. Не 
мала успіху   

13–16 травня 1918   
Утворення опозиційного Скоропадському 
Національно-державного союзу у складі соціа-
лістичних партій

14 травня 1918
Призначення губернських старост – форму-
вання місцевої вертикалі влади, якої не вда-
лося створити Центральній Раді

23 травня 1918
Початок українсько-російських мирних пере-
говорів 

28 травня 1918
Початок переговорів про входження Кубані до 
складу Української Держави. Не реалізовано

2 червня 1918
Закон про Генеральний суд – початок судової 
реформи

8 червня 1918 
Розмір приватного землеволодіння обмеже-
ний 25 десятинами. Початок аграрної ре-
форми  

12 червня 1918
Підписано прелімінарний мирний договір із 
радянською Росією. Визнання Москвою суве-
ренітету Української Держави

14 червня 1918 
Закон про продаж і купівлю землі. Виклю-
чення колективних форм землеволодіння. Ре-
форму планували завершити 1919 року

1 липня 1918
Заснування Київського та Кам’янець-
Подільського державних українських універси-
тетів. Початок українізації вищої та середньої 
освіти

8 липня 1918
Закон про Державний сенат

19 липня 1918
Початок загального страйку  
залізничників

ХРОНіКА ПОДіЙ

іЗ ЙОГО СПРОБ МАлО щО 
ЗДіЙСНилОСь, Але Те,  
щО ВДАлОСя РеАліЗУВАТи, 
ДОСі НАлеЖиТь ДО 
НАЙУСПіШНіШиХ СТОРіНОК 
іСТОРії УКРАїНСьКОГО 
ДеРЖАВНОГО БУДіВНиЦТВА

ШАНУВАЛь-
НИК УРОЧИС-
ТОСТЕЙ. Геть-

ман Скоропад-
ський перед 
своєю рези-

денцією в Ки-
єві на вул. Ін-

ститутській, 
40, де він про-
водив зустрічі 
з іноземними 

послами
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Відновлення царського закону про суворі по-
карання за участь у страйках

24 липня 1918
Закон про загальний військовий обов’язок. Пе-
редбачали утворити вісім армійських корпусів, 
але призов новобранців плановано було на  
15 листопада 1918 року   

8 серпня 1918
Договір про взаємне визнання суверенітету із 
Всевеликим військом Донським 

14 серпня 1918

Утворення Поліської округи Української Держави 
Серпень 1918
Початок економічної блокади Криму

4–17 вересня 1918
Офіційний візит Павла Скоропадського до Бер-
ліна   

5 вересня 1918
Закон про вибори в земства. Розробка засад 
місцевого самоврядування

18 вересня 1918 
Володимир Винниченко обраний головою 
опозиційного Українського національного со-
юзу

12 жовтня 1918
Прелімінарна угода про входження Криму до 
складу України   

Жовтень 1918
Торгово-економічні угоди з Румунією, Поль-
щею, Доном, Кубанню 

Розробка робітничого законодавства. Не реа-
лізовано  

13 листопада 1918
Утворення Директорії   

14 листопада 1918
Формування проросійського уряду Сергія Гер-
беля. «Федеративна грамота». Намір установ-
лення федеративних зв’язків із небільшовиць-
кою Росією 

Вимоги уряду до РПЦ щодо автокефалії укра-
їнської православної церкви. Не реалізовано 

Заснування Української академії наук

18 листопада 1918
Бій під Мотовилівкою. Початок наступу військ 
Директорії на Київ

14 грудня 1918
Прибуття в Київ Директорії, зречення  
гетьмана. Скасування законодавства гетьма-
нату

ХРОНіКА ПОДіЙ

насправді належав до «петлю-
рівців» чи «бандерівців».

А що залишилося від 7,5 мі-
сяців Скоропадського? У нього 
не було від початку української 
національної ідеології. Він мав 
рідкісну гармонію українофіль-
ства спадкоємця козацької стар-
шини, гетьманського нащадка, і 
світовідчування представника 
російської імперської еліти. Був 
свого часу ад’ютантом государя 
імператора, але водночас щиро 
шанував «зрадника» Мазепу. 
Хоча його предок Іван Скоропад-
ський одержав колись булаву, 
щоб бути саме Мазепі антите-
зою. Обставини часу спонукали 
особисті амбіції та переконання 
Павла Скоропадського реалізо-
вуватись у відомий нам спосіб.

Хоча не варто й апологетизу-
вати Павла Петровича. Його 
Україна, зізнаємося, не супере-
чила «ліберальній федеративній 
Росії» – якби остання була вза-
галі можлива (хоча ми тепер, 
майже через 100 років, добре 
знаємо, що це протиріччя у ви-
значенні). Ну не була для нього 
принциповою українська неза-
лежність, якби нова Росія пере-
завантажилася за федерально-
національно-демократичним 
принципом. Якщо його лають за 
«Федеративну грамоту» з Ро-
сією, то нагадаю: всі критики 
гетьмана клялися до скону у ві-
рності російській державі, поки 
брутальні хлопці Муравьйова не 
переконали їх у тому, що пора 
дружити з кимось іншим.

За тих обставин Скоропад-
ський робив що міг і як міг. 
Найкращий його приклад, по-
даний нам, – це рефлекс здоро-
вого глузду. Для нього існували 

очевидні речі: приватна влас-
ність, правова держава, україн-
ська мова й культура як пріори-
тетні, армія та безпека. Не 
знаю, в якому саме порядку їх 
ставити. Це був обов’язковий 
комплект його настанов щодо 
того, як нормально жити в 
окремій країні. Україна це чи 
Фінляндія, де розкрився та-
лант його однокашника і зна-
йомця Маннергейма, який не 
був фіном, але прислужився 
країні Суомі як ніхто з її синів. 
Скоропадський не належав до 
геніальних соціальних філосо-
фів чи економістів; йому це не 
було потрібно, бо самозваними 
теоретиками навкруги аж ки-
шіло – бракувало практиків.

Були потрібні дуже прості, 
банальні й очевидні речі. Пере-
лік їх можна знайти ще в Нік-
коло Макіавеллі, в порадах дер-
жавцеві. Слід просто щось ро-
бити, чітко знаючи пріоритети.  
І теорії тут були зайві. Приклад: 
як гетьман малював українську 
територію. Рада виходила з ет-
нічних ознак – де українці ста-
новлять більшість. Гетьман зро-
бив цю тезу вихідною, але не 
остаточною (як, власне, і всі дер-
жавотворці). Починаємо з цього, 
але логіка військового була така: 
торгівля територіями є, і не 
варто зменшувати амбіції чи 
знижувати ставки. Географія 
диктує те, що татарський (не ро-
сійський) Крим є необхідним 
Україні, але його почали русифі-
кувати. Скоропадський виходив 
із банальної логістики звичайної 
держави. Через те проросій-
ському кримському урядові зви-
чайною економічною блокадою 
дали зрозуміти, хто кому справді 

життєво потрібен. Звісно, що без 
України півострів не міг проісну-
вати й тоді, а не лише 1954 року. 
А от Полісся (невідомо, де там за-
кінчуються українці й почина-
ються білоруси) вкрай корисне 
стратегічною залізницею: рап-
том стане у пригоді? На Кубані 
– українці, тож поговорімо й 
про це… Був у Скоропадського 
здоровий рефлекс гетьмана не 
двох, а всіх можливих «боків 
Дніпра». Адже їх, погодьтеся, 
явно більше.

Чим резюмувати? Ініціатор 
гетьманського руху на еміграції 
В’ячеслав Липинський недарма 
писав: «…він не досить реакціо-
нер, він демократ». Тяжко бути 
демократом і при тому «дикта-
тором». Такий і диктатор вий-
шов. Програв у соціальній полі-
тиці: і щодо робітництва, і щодо 
селянства. Хотів спертися на 
середніх статечних землев-
ласників, які стали б заодно й 
акціонерами переробної про-
мисловості. А з їхніх хлопців 
формувати елітні дивізії сер-
дюків. Це дало б соціальну 
базу його режимові, бо таких 
людей (з огляду на українську 
вдачу) ніщо не здолає. Була роз-
роблена справді конструктивна 
аграрна реформа, але коли і як її 
реалізовувати? Світова війна. І 
громадянська. 26 тижнів. Ні-
мецька революція і повстання 
Директорії. Усе.

Відвертий і часом дуже 
в’їдливий критик Скоропад-
ського Дмитро Донцов майже 
через 40 років дуже просто все 
визначить: «Це не була утопія. 
Проте встояти гетьману не по-
щастило». Справді. Йому просто 
не усміхнулася Фортуна. 

ДЕРжАВНИЙ 
АТРИБУТ. Осо-
биста печатка 
гетьмана Пав-
ла Скоропад-
ського (з Му-
зею гетьман-
ства у Києві)

ГЕРБ УКРАїН-
СьКОї ДЕРжА-
ВИ (1918 РІК)
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СКОРОПАДСьКиЙ 
ОПіКУВАВСя РОЗВиТКОМ 
НАЦіОНАльНОї ДеРЖАВи, 
БУДУчи ВОДНОчАС 
НеЗДАТНиМ ПОДОлАТи  
В СОБі ПРОРОСіЙСьКі 
СеНТиМеНТи

Автор:  
ігор лосєв

Пориваючи 
з подвійною 
лояльністю
Шлях до свого українства був для Павла 
Скоропадського таким самим важким і 
неоднозначним, як і для цілої української нації 

Г
етьман Української Дер-
жави у 1918 році Павло Ско-
ропадський, який був на-
щадком українського геть-

мана XVIII століття, є постаттю 
надзвичайно контраверсійною, 
суперечливою і дискусійною. В 
історичній літературі аж доте-
пер точаться дебати між при-
хильниками й противниками 
цього політика. Якщо бути 
об’єктивними, то в оцінках ре-
жиму Скоропадського однако-
вою мірою є позитивне і нега-
тивне, на кожне pro обов’язково 
знайдеться і своє contra (див. 
стор. 46). Він розбудовував 
державу і водночас руйнував її 
окремими ризикованими й не-
виправданими кроками, сприяв 
політичному становленню хлі-
боробського класу (на чому на-
голошував В’ячеслав Липин-
ський), але був не в змозі захис-
тити його від неминучих рекві-
зицій з боку австро-німецьких 
союзників, намагався підтриму-
вати соціальну стабільність в 
Україні, але страх перед ради-
кальною земельною реформою 
загострював ситуацію на селі, 
посилюючи впливи більшо-
вицької пропаганди («земля – 
селянам!»). Скоропадський був 
українським гетьманом і росій-
ським генералом, наближеним 
до імператора Ніколая ІІ, нале-
жав до української аристократії, 
що здавна вважала себе части-
ною загальноімперської еліти. 
Опікувався розвитком націо-
нальної держави, будучи водно-

час нездатним подолати в собі 
(принаймні у 1918–1920 роках) 
проросійські сентименти.

Як військовий із досвідом 
участі в російсько-японській 
та світовій війнах, він прагнув 
зробити те, що занехаяла док-

тринерська і феноменально де-
магогічна Центральна Рада: 
створити боєздатну українську 
армію з професійним офіцер-
ським корпусом, бо не мав па-
цифістських комплексів полі-
тиків УНР, світогляд яких не-
рідко обмежувався власним 

письмовим столом і домаш-
ньою бібліотекою. Якщо ЦР 
тривалий час не знала, що їй 
робити з Кримом, Севастопо-
лем і Чорноморським флотом, 
то Скоропадський, маючи певні 
уявлення про геополітику, про-
голосив півострів органічною 
частиною Української Держави 
і почав процес переговорів 
щодо його входження з місце-
вим кримським урядом гене-
рала Сулеймана Сулькевича. 
Гетьман сприяв перетворенню 
Чорноморського флоту на час-

тину військової потуги Укра-
їни. Себто в цьому питанні він 
діяв швидше і мудріше за Лео-
ніда Кравчука у 1991 році…

Гетьман також усвідомлю-
вав, що для нормального функ-
ціонування держави замало чу-
дових гасел Центральної Ради, а 
потрібні державний апарат, ти-
сячі урядовців-професіоналів, 
десятки інституцій, установ та 
закладів, і намагався їх розбуду-
вати. Інша річ, що національно 
свідомих фахівців у справі дер-
жавного управління було об-
маль, оскільки в царській імпе-
рії пильнували, щоб такі на чи-
новницьку службу не потра-
пляли, а ті, кого туди брали, до-
волі швидко позбувалися погля-
дів, що заважали робити 
кар’єру. Отже, гетьманові дово-
дилося діяти в умовах гострого 
дефіциту потрібних управлін-
ських кадрів. Тому можна зрозу-
міти його відчай: «Ну де є ті 
українці? Ну дайте їх мені! Та-
ких, як мені треба, з якими я міг 
би говорити і працювати! Де 
вони є?!» Йшлося насамперед 
про людей національно ідейних 
і водночас прагматично функці-
ональних, здатних робити 
справу, досягати конкретного 
успіху, відповідати за ту чи іншу 
галузь. На жаль, тоді вистачало 
українців іншого ґатунку, які, 
наприклад, вміли зі сльозами 
на очах розповісти про страж-
дання неньки України, гарно за-
співати, потеревенити про по-
точний момент, але не більше. 

Скоропадський сам довго і 
важко ставав українцем, семи з 
половиною місяців перебування 
при владі для цього виявилося 
замало, враховуючи сімейне 
дворянсько-російське вихо-
вання, життя в колах царського 
вищого істеблішменту, службу в 
імператорській армії тощо. Та й 
загалом на той час свідомих 
українців налічувалося дуже 
мало, купка. Навіть не було єди-
ного загальноприйнятого етно-
німа серед тих, хто боровся за 
свою державу. Тому що вже ка-
зати про вади національної сві-
домості гетьмана Скоропад-
ського, коли недалеко від нього 
йшов такий освічений україн-
ський інтелігент, як академік 
Михайло Грушевський, котрий 
належав до іншого політичного 
табору, однак хворів такими са-
мими федеративно-авто но міст-
ськими ілюзіями. Коли в 1917 

15 травня –  

140 
років від дня 

народження Павла 
Скоропадського
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році на вулиці Володимирській 
великий натовп підійшов до бу-
динку Центральної Ради і при-
вітав Грушевського, який стояв 
на балконі, гаслом: «Хай живе 
самостійна Україна!», націо-
нальний провідник відповів їм 
закликом: «Хай живе федера-
тивна Росія!» Як відомо, і IV 
Універсал про цілковиту неза-
лежність України був вимуше-
ним воєнно-політичними обста-
винами кроком, адже Грушев-
ський, Винниченко та інші соці-
алістичні лідери ще вірили в су-
місність української самостій-
ності з перебуванням у федера-
тивному зв’язку з Росією. 
Звісно, були особистості з твере-
зим розумінням національно-
історичного процесу на кшталт 
Міхновського, Донцова, Коно-
вальця і Маланюка, але в тодіш-
ній Україні то був ідеологічний 
маргінес. А Грушевський, Ско-
ропадський та інші з їхніми про-
російськими ілюзіями стано-
вили на той час ідеологічний 
мейнстрим.

Об’єктивні обставини зму-
шували Скоропадського запро-
шувати на адміністративні по-
сади в Українській Державі ро-
сійських і проросійськи мисля-
чих чиновників – згадаймо, як 
більшовики не гребували при-
значати на командні пости в 
Червоній армії царських офіце-
рів, ставлячи за кожним із них 
свого комісара. Таких «коміса-
рів» в особі свідомих українців 
гетьман на той час не мав. Тому 
й виникло засилля російських 
урядовців-шовіністів в україн-
ському державному апараті й 
таких самих офіцерів у гетьман-
ській армії. 

Хоча щодо війська Скоро-
падський мав би бути обережні-
шим, адже він убачав у тих ро-
сійських поручиках, штабс-
капітанах, полковниках і гене-
ралах тільки військових спеціа-
лістів та бойових побратимів 
Першої світової, ігноруючи при 
цьому потужний антиукраїн-
ський ментальний потенціал, 
носіями якого вони були. Це 
спричинило ворожість до геть-
мана, яку відчували українські 
офіцери-патріоти, що часто-
густо ставали жертвами шові-
ністичного цькування з боку 
своїх колег. Та й не лише укра-
їнських старшин обурювала по-
ведінка цих україноненависни-
ків у гетьманських одностроях. 

БОЙОВИЙ ГЕНЕРАЛ.  
Командувач 34-го армійського 

корпусу російської армії (згодом 
1-й український) генерал-лейтенант 

Павло Скоропадський (1917 рік)
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На догоду саме цій частині офі-
церського корпусу 14 листопада 
1918-го гетьман видав грамоту 
про федеративний зв’язок із не-
більшовицькою Росією, що 
українські патріоти сприйняли 
як національну зраду. 

У відповідь чимало офі це-
рів-українців із гетьманського 
війська перейшли на бік Армії 
УНР і взяли найактивнішу 
участь в антигетьманському по-
встанні Директорії. Ідея про фе-
дерацію з Росією була утопією. 
Вожді російського Білого руху 
практично без винятку були 
прихильниками відродження 
«єдіной і нєдєлімой» Росії, 
себто унітарної жорстко центра-
лізованої держави без усілякого 
«загравання» з «націоналами». 
Генерал Дєнікін публічно заяв-
ляв, що першим, кого він пові-
сить після перемоги над більшо-
виками, буде «зрадник» фін 
Маннергейм. Адмірал Колчак 
навідріз відмовився визнати не-
залежність Фінляндії, а генерал 
Юдєніч, армія якого дислокува-
лася на балтійських теренах, – 
Естонської Республіки (хоча від 
неї залежали його воєнні 
успіхи). Вранґєль відмовився 
від перемовин із Польщею та 
УНР про спільну боротьбу проти 
більшовиків. То як можна було 

фінський маршал не був фіном, 
національні інтереси Фінляндії 
визначали кожен його крок. І 
коли російські генерали, з 
якими він підтримував особисті 
зв’язки, вимагали, щоби фін-
ська армія вирушила на Петро-
град в ім’я порятунку й рестав-
рації Російської імперії, Ман-
нергейм ввічливо, однак жор-
стко ставив їх на місце, розумі-
ючи, що не можна перетворю-
вати Фінську державу на гній 
російської історії.  

Маннергейм швидше став 
фіном, аніж Скоропадський 
українцем. Гетьманові знадоби-
лося ще багато років на чужині, 
щоб остаточно порвати з ім пер-
сько-російською пуповиною. Але 
це зрештою сталося, і в останні 
роки життя він уже постає стій-
ким українцем-патріо том та дер-
жавником без геополітичних за-
бобонів. І той факт, що в 1944-му 
Скоропадський використав усі 
свої зв’язки, щоб сприяти звіль-
ненню з нацистського концта-
бору Бандери, Мельника та 
Стецька, багато про що свідчить, 
принаймні про те, що ці люди не 
були йому зовсім чужими в ідей-
ному сенсі. Шлях до свого укра-
їнства був у гетьмана таким са-
мим важким і неоднозначним, 
як і в цілої української нації. 

утворити федерацію з тими, хто 
її не хотів? Деякі історики роз-
повідають про прихильне став-
лення до цієї ідеї білого гене-
рала і Донського отамана Крас-
нова. Але в середовищі лідерів 
Білого руху останній мав стійку 
репутацію козацького сепара-
тиста і тому не був репрезента-
тивною постаттю.

Інколи запитують, а чи не 
став би Скоропадський україн-
ським Маннергеймом, якби об-
ставини склалися для нього 
сприятливіше? Важко провести 
такі прямі аналогії. Адже Ман-
нергейм належав до іншої полі-
тичної культури, що формува-
лася на основі глибинної захід-
ної традиції (вплив Росії на сві-
домість фінів урівноважувався 
впливом Швеції та Німеччини), 
і, на відміну від багатьох україн-
ських політичних діячів, не мав 
проросійських ілюзій, хоча чи-
малу частину свого життя вірою 
й правдою (як і Скоропадський) 
служив Російській імперії, про-
ливаючи за неї свою кров у ві-
йнах із Японією та армією ні-
мецького кайзера. У фінській 
армії в 1918–1920 роках також 
були російські офіцери, однак 
Маннергейм із ними не загра-
вав, а надто в принципових пи-
таннях. Хоча етнічно майбутній 

СОЮЗНИКИ. 
Кайзер 
Німеччини 
Вільгельм ІІ 
та гетьман 
Скоропадський 
під час його 
візиту до 
Берліна 
(вересень  
1918 року)

Гетьман в оточенні 
соратників (1918 рік)
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Забутий архів Скоропадських
Автор: 

ярослав Файзулін

24 
листопада 2009 року го-
лова Служби зовнішньої 
розвідки України Ми-
кола Маломуж та співро-

бітники архіву спецслужби, виконуючи 
Указ президента Ющенка «Про розсе-
кречення, оприлюднення та вивчення 
архівних документів, пов’язаних з 
українським визвольним рухом, полі-
тичними репресіями та голодоморами 
в Україні», урочисто передали Музею 
гетьманства в Києві оригінальні речі ро-
дини Скоропадських (фото, приватні 
листи Павла, Данила, Олександри, 
Єлизавети Скоропадських), а Україн-
ському інституту національної пам’яті – 
цифрові копії 2247 невідомих доку-
ментів канцелярії гетьмана Павла Ско-
ропадського, впорядковані у велику 
19-томну архівну справу. На жаль, жод-
ної анотації до останньої не було, а від-
так невідомо, як документи потрапили 
до радянських спецслужб, хто і коли 
комплектував справу, розсекречені всі 
документи чи лише якась їхня частина. 
Однак, оскільки нумерація томів почи-
нається з другого, можна припустити, 
що деякі з них були вилучені. Мож-
ливо, ті, що якимось чином викривали 
чекістську агентуру. З виступів керівни-
ків Служби зовнішньої розвідки відомо 
лише те, що канцелярія гетьмана Ско-
ропадського була захоплена в Берліні 
органами «Смерш» після капітуляції 
нацистської Німеччини у 1945 році, а в 
1946–1947-му цей документальний 
комплекс передали в МГБ УРСР.

Історики, архівісти й музейники в 
один голос тоді заявляли, що віднай-
дені документи є унікальними для ро-
зуміння діяльності гетьмана Павла Ско-
ропадського та його сина Данила, сут-
ності й генези гетьманського руху в емі-
грації. Утім, за три з половиною роки, 
що минули відтоді, вони так і не були 
опубліковані й фактично забуті. Біль-
шість документів становить листування 
Данила Скоропадського з батьком, ро-
диною та чільними діячами Союзу 
гетьманців-державників, датоване дру-
гою половиною 1930-х.  
У листах описані подробиці подорожі 
гетьманича Данила Скоропадського 
місцями осідку української еміграції в 
Канаді й США, що відбувалася у 1937–
1938 роках. її мета – підтримка пози-
цій гетьманського руху в середовищі 
української еміграції, популяризація 
спадкоємця й прилучення гетьманича 

до керівництва монархічним рухом, 
налагодження зв’язків із впливовими 
політиками й бізнесменами за кордо-
ном, пропаганда ідей визволення 
України.

Данило Скоропадський виступив із 
доповідями в Чикаго, Детройті, Філа-
дельфії, Нью-Йорку, Торонто, Оттаві, 
Монреалі та багатьох інших містах Пів-

нічної Америки. На честь гостя влашто-
вували прилюдні прийняття, бенкети, 
концерти й академії, на які приходили 
не лише українські поселенці, а й го-
лови міст, представники американ-
ських і канадських збройних сил, лі-
дери тамтешніх партій та організацій. 

Газети стежили за подорожжю гетьма-
нича, супроводжували публікації ко-
ментарями та світлинами. Як стверджу-
вав сам Данило Скоропадський, лише 
в Канаді йому довелося виступати по-
над 50 разів. За цей самий час у пресі 
з’явилося понад 100 заміток і матеріа-
лів, присвячених згаданій подорожі й 
українському питанню загалом. 

Документи з архіву Служби зовніш-
ньої розвідки в деталях висвітлюють за-
ходи, у яких брав участь Данило Скоро-
падський в еміграції, його зустрічі із зао-
кеанськими політиками, дипломатами, 
військовими, бізнесменами, керівни-
ками і рядовими членами Союзу 
гетьманців-державників Америки й Ка-
нади. Приміром, 12 вересня 1937 року 
гетьманич був присутній на посвячені лі-
така СГД в Америці «Київ», на якому сам 
і здійснив перший політ. Згодом відбу-
лися оглядини першого літака СГД в 
Америці «Україна» та другого під на-
звою «Львів». 29 квітня 1938-го в бага-
тьох містах Канади й Сполучених Штатів 
відбулося масштабне відзначення 20-ї 
річниці гетьманату. Серед корисних зна-
йомств, набутих за океаном, Данило 
Скоропадський називав зустрічі з відо-
мим на весь світ Генрі Фордом, колиш-
нім прем’єром Канади і лідером Кон-
сервативної партії Беннетом, прем’є-
ром провінції Квебек Дюплессі, карди-
налом Вільневом, мером Торонто Роб-
бінсом і Монреаля Адемаром Рено. За 
їхньої підтримки Скоропадські плану-
вали розвивати гетьманський рух за 
океаном і в самій Європі, домагатися 
вирішення «українського питання». 

Оприлюднені 2009 року, але за-
буті документи канцелярії Скоропад-
ських свідчать про те, які цінні й цікаві 
матеріали містять українські архівні 
установи, що, на жаль, досі є важкодос-
тупними для науковців. 

ВіДНАЙДеНі ДОКУМеНТи Є 
УНіКАльНиМи Для 
РОЗУМіННя ДіяльНОСТі 
ГеТьМАНА ПАВлА 
СКОРОПАДСьКОГО ТА ЙОГО 
СиНА ДАНилА, СУТНОСТі Й 
ГеНеЗи ГеТьМАНСьКОГО 
РУХУ В еМіГРАЦії

Гетьманич 
Данило 
Скоропадський 
(1904–1957)

Дружина 
гетьмана 
Олена 
Дурново-
Скоропадська 
(1878–1952)
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Автор: 
Дмитро 

Калинчук

Гетьманоміка 
За сім із половиною місяців уряду Павла Скоропадського вдалося 
створити національну економіку та фінанси фактично з нуля, 
всупереч німецькій окупації та важкому спадку, який залишили по 
собі соціалістичні лідери Центральної Ради   

П
авло Скоропадський 
прийняв країну в ста-
новищі, близькому до 
руїни. Безумна еконо-

мічна політика Центральної 
Ради (а точніше, її майже ціл-
ковита відсутність) практично 
зупинила господарське життя 
щойно проголошеної Україн-
ської Народної Республіки. 
Прописана в ІІІ Універсалі ЦР 
«соціалізація» землі та про-
мисловості (фактично легалі-
зовані самозахоплення і 

націо налізація) зупинила ви-
робництво і спричинила втечу 
капіталу. 

РУїНА СОЦіАліЗМУ 
До більшовицького перевороту 
в листопаді 1917 року Генераль-
ний секретаріат ЦР не створив 
жодних органів виконавчої влади 
на місцях, не мав апарату збору 
податків і цілковито залежав від 
фінансування з Пет рограда.  
В умовах, коли ЦР не визнала 
більшовицького перевороту, не 

дивно, що червоні припинили її 
фінансувати. 19 грудня 1917-го в 
пошуках грошей вона запрова-
дила податок у 25 крб на кожен 
наявний в Україні телефонний 
апарат. 3 березня уряд встано-
вив примусові майнові податки 
для заможних й торговельно-
промислових класів міст Укра-
їни, тобто фактично обклав 
міста контрибуцією (не краще 
за більшовиків). Київ, напри-
клад, мав сплатити 35 млн крб, 
а Харків – 50 млн. 
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ЗОБОВ’яЗАННя ПРО 
ПОСТАчАННя ДО НіМеччиНи 
ТА АВСТРО-УГОРщиНи 
ХАРчіВ і СиРОВиНи 
ВіДКРили РиНКи ЦиХ КРАїН 
Для УКРАїНСьКОї ПРОДУКЦії 

На Центральній Раді висіли 
астрономічні суми заборгова-
ностей – тільки підприємствам 
Донбасу на квітень уряд був ви-
нний 192 млн крб. До всього до-
давалися власні борги ЦР, яка 
ще 2 листопада 1917 року від-
крила в державній скарбниці 
кредит на суму 1 млрд крб на 
поточні потреби Генерального 
секретаріату. І все це не врахо-
вуючи збитків, завданих біль-
шовицькою навалою, та сис-
темних економічних проблем, 
що дісталися Центральній Раді 
у спадок від Російської імперії 
(борги останньої протягом 
вій ни зросли від 5,5 млрд руб. 
на 1913 рік до 55 млрд руб. на-
весні 1917-го). Країна занурюва-
лася в правовий безлад: вико-
навчою владою на місцях були 
думи, а силовою – добровольчі 
загони самооборони. На селі па-
нувала отаманщина – цілі ра-
йони жили з того, що грабували 
залізниці й нападали на міста. 

«Українські державні каси 
повністю пусті, службовці вже 
більше ніж місяць не отриму-
вали жалування, а міністерство 
добуває собі гроші, реквізуючи 
окрім усього іншого цукор на 
цукрових заводах, а взамін гро-
шей видає документи, що під-
тверджують його отримання», – 
охарактеризував ситуацію по-
сол Австро-Угорщини в Україні 
граф Йоганн Форґач.

Згідно з Брестською угодою 
на Україні висіли зобов’язання 
постачати країнам Четверного 
Союзу хліб, харчові продукти 
та сировину, які ЦР, вочевидь, 
забезпечити була нездатна.  
А німцям ставало не до жартів – 
продовольча ситуація в імперії 
кайзера критично погірши-
лася. Вони були за крок від за-
провадження повноцінної вій-
ськової окупації краю. За та-
ких умов хліборобський з’їзд у 
Києві 29 квітня 1918 року прого-
лосив гетьманом України Павла 
Скоропадського, урятувавши 
країну від найгіршого сценарію, 
до якого готувалися німці з ав-
стрійцями.   

ПАН АБО ПРОПАВ 
Гетьман Скоропадський чудово 
розумів, що діяти йому дове-
деться за принципом «або пан, 
або пропав». У тому разі, якби 
гетьманат не дав реальних ре-
зультатів, його противниками 
ставали водночас і розчаро-

вані союзники-німці, і озло-
блені втратою влади україн-
ські соціалісти. Та поряд із 
цим Україна мала неабиякий 
економічний потенціал, за та-
ких умов можна було ризик-
нути, і Павло Скоропадський 
зважився.

Передусім гетьман скасував 
закони ЦР про соціалізацію.  
У «Грамоті до всього україн-
ського народу» від 29 квітня 
1918 року було проголошено: 
«Права приватної власности – 
як фундаменту культури і циві-
лізації, відбудовуються у по-
вній мірі, і всі розпорядження 
бувшого Українського Уряду, а 
рівно тимчасового уряду росій-
ського, відміняються і касу-
ються. Відбувається повна сво-
бода по зробленню купчих по 
куплі-продажі землі… В об-
ласті економічній і фінансовій 
відбувається повна свобода 
торгу й відчиняється широкий 
простір приватнього підприєм-
ства й ініціативи».

Здійснити це в реальності 
було непросто, потрібно було 
йти на соціальні жертви. Робіт-
ники мали відмовитися від 
упровадженого Центральною 
Радою восьмигодинного робо-
чого дня, а селяни – добро-
вільно повернути попереднім 
власникам уже розподілену 
землю. Українські соціалісти (а 
за ними й більшовики) зма-
льовували апокаліптичні кар-
тини стягування контрибуцій 
із селян панськими караль-
ними загонами. Свідки пода-
вали ситуацію трохи інакше. 
«Уїзд не був поміщицьким – 
дворянам і чиновникам нале-
жало 20,32% землі. Крім того, 
потужних маєтків – більших за 
500 десятин – існувало лише 17… 
У гетьманський період лише 
двоє лубенських поміщиків ско-
ристалися правом стягнути гро-
шове винагородження за погра-
боване майно… Взагалі лубен-
ські поміщики прагнули лікві-
дувати (як тоді здавалося) рево-

люцію якомога більш безбо-
лісно і проявили в цьому на-
пряму чимало такту і порозу-
міння», – згадував старшина 
Лубенського охоронного куреня, 
а пізніше офіцер Добровольчої 
армії Микола Раєвський. 

Результати відновлення при-
ва тної власності (хай навіть знач-
ною мірою болісні) далися 
взнаки вже восени 1918 року. 
Ситуація сприяла – зобов’язання 
про постачання до Німеччини та 
Австро-Угорщини харчів і сиро-
вини відкрили ринки цих країн 
для української продукції й фак-
тично створили умови вільної 
економічної зони. Гетьманська 
держава скористалася цим із ви-
годою для себе.  

У відповідь Центральні дер-
жави поставили низку товарів, 
потребу в яких відчувала вже 
Україна. До жовтня 1918-го 
остання отримала 21 428 ваго-
нів вугілля, 700 вагонів солі,  
25 вагонів емальованого по-
суду, 1651 сільськогосподарську 
машину, на 2160 тис. крб ру-
лонного паперу, а також нафту, 

гас, пастельну змазку для за-
лізничних коліс тощо. 

Поширена соціалістами Ви-
нниченком та Шаповалом (і ба-
гатократно повторювана біль-
шовиками) теза про те, що ціни 
на товари з України і для неї 
встановлювали австрійці та 
німці з вигодою для себе, не має 
нічого спільного з реальністю. 
Уряд наполегливо виторговував в 
останніх максимально вигідну для 
себе ціну. Наприклад, 27 травня з 
Німеччини прибули три ешелони 
із сільськогосподарською техні-
кою. Німці правили за них 10 млн 
крб, але після переговорів з укра-
їнськими можновладцями вар-
тість машин була зменшена 
удвічі. «З німцями та австрій-
цями, що на нас насідали, він 
сперечався і не здавався, а коли 
вже доводилося десь поступи-
тися, позаяк ті ставали агресив-
ними і погрожували йому яки-
мись новими бідами, треба було 

За сім місяців 
доходи Української 

Держави 
Скоропадського 

становили 

3,2 млрд 
крб,

 водночас дефіцит 
бюджету 

дорівнював 

2 млрд 
крб
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бачити, наскільки кожна така 
поступка була йому непри-
ємна», – так характеризував 
гетьман Скоропадський одного 
зі своїх міністрів. 

СПРАГлиХ Не НАГОДУЄШ  
1918 рік виявився врожайним – 
землевласники від торгівлі з 
німцями отримували чималий 
прибуток. Цей факт до нестями 
злив малоземельних селян, які 
щойно встигли розділити угіддя 
«всім порівну». Те, що держава 
потребувала негайного вирі-
шення земельного питання, 
було очевидно, але реформа на-
штовхувалася на кілька пере-
шкод. По-перше, проголосивши 
непохитність права приватної 
власності, гетьманський уряд не 
міг по-більшовицьки конфіску-
вати і розподілити всю землю – 
потрібно було якось порозумі-
тися з великими землевласни-
ками. Поміщики опиралися 
проведенню реформи через 
своє лобі в уряді – міністр фі-
нансів Антон Ржепецький, на-
приклад, виступав категорично 
проти і наголошував, що земля 
перейде до селян природним 
шляхом. 

По-друге, для втілення в 
життя реформи потрібно спершу 
організувати роботу земельного 
міністерства. Були необхідні зе-
мельний кадастр (тут уряд зі-
штовхнувся навіть із такою 
проблемою, як брак професій-
них землемірів) та Земельний 
банк, який відкрили 23 серпня 
1918 року для надання довго-
строкових позик на купівлю 
землі. Гетьман Скоропадський 
свій намір описував так: «Без-
коштовна передача не має у да-
ному випадкові ніяких серйоз-
них підстав і просто у вищому 
ступені шкідлива. Виплата се-
лянських грошей за землю, що 
купується, нарешті примусить 
їх пустити ці гроші в обіг, що 
значно облегшить уряд, даючи 
йому можливість значно скоро-
тити друк нових знаків. Пере-
дача землі не безземельним, а 
малоземельним селянам. В 
цьому відношенні потрібно 
мати на увазі мету – державу, а 
не жалюгідну сентименталь-
ність». 

Задум провести земельну 
реформу було доведено до ві-
дома населення. «Був в опра-
цюванні закон земельної ре-
форми, обмежуючий власність 

до 100 гектарів. Землю у вели-
ких власників мала викупить 
держава і переказать-продать 
селянам на найвигідніших 
умовах», – згадував старшина 
Запорізької дивізії сотник Ни-
кифор Авраменко. «Ніколи ще 
аграрне питання не було на-
стільки близьке до свого розум-
ного вирішення, як у листопаді 
1918 року на Україні», – відзна-
чав у своїх спогадах гетьман 
Скоропадський. 

Не маючи змоги негайно 
наділити селян землею, геть-
манський уряд створив те-
пличні умови для розвитку на 
селі споживчої та виробничої 
кооперації, що мало поліпшити 
становище аграріїв. Протягом 
1918-го кількість товариств спо-
живчої кооперації зросла втричі 
(від 4873 1917-го до 15 000 1918-
го). Балансова сума капіталів  
3,3 тис. кредитних спілок сяг-
нула 185,5 млн крб, а союз «Цен-
трал» навіть викупив за 17 млн 
марок у Німеччині фабрику сіль-
ськогосподарських машин, щоб 
забезпечити ними членів своїх 
товариств. 

Однак саме земельне пи-
тання було однією з головних 
причин повалення гетьманату. 
Селяни вже посмакували «соціа-
лізацією» від Центральної Ради і 
хотіли землі задурно, а не за ви-
куп. А кооперативні спілки були 
згори донизу опановані соціа-
лістами й стали головним май-
данчиком для протигетьман-
ської пропаганди. 

ТУРБОТи БеЗ РОБОТи 
Соціальна ситуація в Україні 
на момент приходу гетьмана 
до влади була напружена – в 
країні вирувало безробіття. 
На початку 1918 року відбу-
лася стихійна демобілізація 
російської армії і країну запо-
лонили 4,2 млн колишніх сол-
датів та офіцерів, які не мали 
жодного джерела доходу. До 
них додавалися сім’ї заги-
блих. «Це були дружини офі-
церів, мати і дві доньки, при-
чому одного й того ж дня троє 
чоловіків були убиті більшо-
виками, і вони лишилися без 
будь-яких засобів з купою ма-
леньких дітей на руках. Пен-
сій ніяких. Таких прохань 
було дуже, дуже багато», – 
згадував гетьман Скоропад-
ський. З більшовицької Росії 
потоком валили біженці. Де-

мобілізовані та безробітні 
влаштовувалися хто як міг.

У липні 1918-го Міністер-
ство праці Української Дер-
жави зареєструвало 200 тис. 
безробітних і передбачило 
зростання їх у серпні до 500 
тис. Серед цих людей прово-

Українські товари, продані Німеччині 
та Австро-Угорщині з квітня по листопад 
1918 року 

113,4 тис. т

5,5 тис. т

2,1 тис. т

0,74 тис. т

Хліб і хлібопродукти 

Масло

Олія

Сир

1,6 тис. т
Риба

91,8 тис. т
Цукор

4,5 тис. т
М’ясні консерви

160,9 тис. туш

137 тис. голів

Яловичина

Коні
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дили шалену агітацію анар-
хісти, більшовики та прибіч-
ники «єдиної-неділимої». Пе-
ред урядом постало завдання 
працевлаштувати їх, а для 
цього необхідно було стимулю-
вати розвиток виробництва. 
Більшість українських підпри-
ємств мали іноземних власників 
(зокрема, у 1913 році 80% укра-
їнського виробництва чавуну 
належало французам), які опи-
нилися по інший бік фронту, 
тому було розпочато державне 
фінансування підприємств і за-
охочення до співпраці вітчизня-
них ділків. Доводилося йти на 
компроміси в культурних пи-
таннях саме через необхідність 
залучити фахівців та підприєм-
ців російського і єврейського 
походження. Однак промисло-
вість потихеньку відроджува-
лася. Видобуток вугілля, на-
приклад, за гетьманату зріс від 
30 млн пудів за ЦР до 50 млн. 

Ще один напрям боротьби з 
безробіттям – громадські ро-
боти. 5 серпня 1918 року геть-
ман затвердив відповідну по-
станову, згідно з якою виділя-
лися кошти на укріплення Ан-
дріївської гори в Києві, на впо-
рядкування могили Тараса 
Шевченка в Каневі, на розробку 
кам’яних кар’єрів біля сіл Лозо-
ватка та Селище тощо. Поміж 
планів гетьманської адміністра-
ції були також спорудження 
шлюзо-канальної артеріальної 
системи від Балтійського до 
Чорного морів та будівництво 
гідроелектростанцій на Дністрі, 
Бузі та Дніпрі.

ГАМАНеЦь ДеРЖАВи
Попри те що на квітень 1918 року 
на руках в українців уже перебу-
вали кредитові білети вартістю 
100 крб і знаки державної скарб-
ниці у 25 та 50 крб, головною 
валютою в Україні все ще ли-
шався російський рубль, який 
стрімко знецінювався через ма-
совий друк більшовиками нічим 
не забезпечених банкнот. Не все 
було гаразд і з карбованцем – 
під час відступу з Києва більшо-
вики захопили запаси білетів у 
100 крб та обладнання для їх 
друку, внаслідок чого україн-
ський ринок заполонили карбо-
ванці російського походження. 

Гетьманський уряд ніколи 
не приховував свого негатив-
ного ставлення до російської 
валюти. «Створити добробут в 

Україні за теперішніх умов 
можна тільки відокремившись 
від Росії», – заявив 10 травня 
1918 року міністр фінансів 
Української Держави Антон 
Ржепецький. З травня створю-
вався апарат управління, який 
у серпні почав роботу з виходу 
України із рублевої зони.  
14 серпня гетьман затвердив 
закон про заборону ввезення 
на її терени російських цінних 
паперів та обмеження на вве-
зення рублів на суму 10 тис. 
Водночас в обіг надійшли україн-
ські гроші – карбованці, а трохи 
пізніше й гривні (1 крб = 2 грн). 

Важливим фактором ста-
новлення національної валюти 
було створення Українського 
державного банку. Формально 
заснувала його ще Центральна 
Рада, але фактично все зве-
лося лише до перейменування 
Київської контори відповідної 

імперської установи, не було 
відкрито фондів, запрова-
джена бухгалтерія та налаго-
джені зв’язки з провінційними 
установами – Харківське та 
Одеське відділення функціо-
нували самостійно. Держбанк 
створювали фактично з нуля.  
10 серпня 1918 року гетьман за-
твердив його статут й асигну-
вав кошти на формування ка-
піталу.  

На кінець вересня 1918 року 
запрацювала митна служба та 
були відкриті прикордонні про-
пускні пункти. 10 вересня між 
Україною та Центральними 
державами було підписано 
«Угоду про мито», якою врегу-
льовувалися обсяги платежів, 
що вносилися на кордоні Укра-
їнської Держави. Німці з ав-
стрійцями не тільки за постав-
лений хліб розраховувалися за 
договірними цінами, а й спла-
чували за нього мито – така 
була дивна «грабіжницька оку-
пація». 

За часів гетьманату Україна 
провела дві митні війни – з Ру-
мунією та Кримом. Остання 
привела до того, що у жовтні 

1918 року крайовий уряд пів-
острова погодився на правах 
автономії увійти до складу 
України. 

«За час революції насе-
лення достеменно відвикло від 
сплати податків. Слабке їх над-
ходження потребувало ство-
рення більш твердої організації 
збору, для чого видано закон 
про скарбових зборчих і роз-
сильних та особливо про волос-
них зборчих для сільського на-
селення», – зазначав отаман-
міністр (прем’єр) українського 
уряду Федір Лизогуб. Система 
сплати податків населенням до 
кінця організована не була, 
особливо важко було їх стягу-
вати з робітників, які вважали, 
що вони створені виключно 
для заможних класів, хоча опо-
даткуванню підлягали лише 
особи, які заробляли більше 
ніж 1000 крб на рік (фунт бі-
лого хліба коштував 60 к.). 

Гетьманське Міністерство 
фінансів на початку своєї діяль-
ності мусило з’ясувати обсяги 
доходів та видатків – Цен-
тральна Рада бюджет країни 
створити так і не змогла. Те, з 
чого складалися прибутки, ілю-
струють державні кошториси, 
подані в уряд наприкінці ве-
ресня 1918-го. Найбільше гро-
шей державі забезпечили скар-
бові (казенні) операції з цукром – 
1322 млн крб (державну цукрову 
монополію уряд запровадив 7 
травня 1918-го), залізниці – 693 
млн крб, а також скарбові опера-
ції з алкоголем – 350,9 млн (дер-
жавна монополія на винокуріння 
була запроваджена 9 травня 1918-
го). Наприкінці вересня кошто-
риси були опрацьовані й струк-
тура видатків стала прозорою. 
За сім місяців доходи держави 
становили 3,2 млрд, водночас 
дефіцит бюджету дорівнював 2 
млрд крб. Для економіки, побу-
дованої фактично з нуля, ре-
зультат більше ніж достойний. 
«Наскільки гарним було наше 
фінансове становище іще у жов-
тні, доказує те, що ми з Ржепець-
ким сподівалися, що кошторис 
нового року буде проведений без 
дефіциту», – згадував Павло 
Скоропадський. Дані, отримані 
урядом, дали можливість 
сформувати бюджет країни на 
1919 рік – перший в історії 
України. Щоправда, підпису-
вала його (і не виконала) вже 
Директорія УНР.  

ВАЖлиВиМ ФАКТОРОМ 
СТАНОВлеННя УКРАїНСьКОї 
ВАлюТи СТАлО СТВОРеННя 
УКРАїНСьКОГО ДеРЖАВНОГО 
БАНКУ

У липні 1918 року 
Міністерство праці 

Української 
Держави 

зареєструвало 

200 тис.
 безробітних і 
передбачило 
зростання їх у 

серпні 

до 500 
тис. 

Видобуток вугілля  
за гетьманату зріс 

від 

30 млн
 пудів за ЦР 

до  
50 млн
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Українські  
гетьманці ХХ століття
Історія братів Сахнів-Устимовичів, активних учасників 
антибільшовицької боротьби

Автор:  
ярослав Тинченко

95 
років тому, 29 квіт-
 ня 1918-го, в Києві 
було обрано остан-
нього в історії Укра-

їни гетьмана Павла Скоропадсь-
кого. Про цю постать написано 
чимало. Однак про його най-
ближчих сподвижників, нащад-
ків козацько-шляхетських родів, 
відомостей обмаль. Зокрема, не-
абияку роль в обранні тодіш-
нього глави держави відіграла 
полтавська родина Сахнів-Усти-
мовичів. Двоє рідних братів із 
неї, Олександр та Василь, були 
вірними гетьманцями. Перший 
із них залишався особистим 
ад’ютантом Павла Скоропадсь-
кого до своєї смерті в 1942 році. 

Доля другого склалася героїчно 
й водночас трагічно.

КОЗАЦьКі СОТНиКи
Рід Сахнів-Устимовичів почався 
від сотника реєстрового коза-
цтва Софонія Сахна, який заги-
нув 1678 року під час так званих 
Чигиринських походів – усобиць 
між правобережними та лівобе-
режними українськими гетьма-
нами. Його син Устим, теж ко-
зацький сотник, за свої гроші 
відбудував славнозвісний Мо-
тронинський монастир (нині 
Свято-Троїцький Мотронинсь-
кий жіночий монастир у селі 
Мельники на Черкащині), де й 
був похований. У пам’ять про 
свого великого предка одна час-
тина козацького роду носила 
прізвище Сахно-Устимович, а 

друга – просто Устимович. Село 
Устимівка (сьогодні Полтавської 
області) аж до часів Голодомору 
залишалося їхнім фамільним 
гніздом.

Серед Сахнів-Устимовичів 
бу ло чимало офіцерів російської 
імператорської армії, і всі вони 
своєю долею так чи так були 
пов’язані з різноманітними ко-
зацькими військами та кавказь-
кими війнами, які не вщухали 
десятки років поспіль. Найу-
спішніший із роду Олександр 
Васильович Сахно-Устимович 
дослужився до генерал-майора. 
По со  бі залишив трьох синів 
(Василя, Олексія, Олександра) 
та двох дочок. Усі діти народи-
лись у похідних умовах: хто на 
Тереку, хто на Кубані. Змалку 
були призвичаєні до верхової 

Тиждень 
продовжує 
серію публі-
кацій про ви-
значних 
українських 
військових 
діячів доби 
Визвольних 
змагань 
1917–1921 ро-
ків. На від-
міну від полі-
тиків, вони 
залишалися 
до кінця від-
даними 
справі націо-
нального ви-
зволення, 
стійкими до 
всіх поневі-
рянь та нега-
раздів зброй-
ної бо-
ротьби.  
У цьому но-
мері – розпо-
відь про бра-
тів Сахнів-
Устимовичів, 
організаторів 
українського 
війська у 
1917–1918-му, 
які відіграли 
помітну роль 
у приході 
Павла Скоро-
падського до 
влади й піз-
ніше брали 
участь у бо-
ротьбі проти 
більшовизму

КРОК ЗА КРОКОМ. Павло Скоропадський 
під час огляду Власного конвою гетьмана. 
Позаду – ад’ютант Олександр Сахно-
Устимович (Київ, травень 1918 року) 
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БАТьКО 
БРАТІВ-
ГЕТьМАНЦІВ. 
Генерал-
майор 
Терського 
козацького 
війська 
Олександр 
Васильович 
Сахно-
Устимович 
(1824–1912)

ПО люТНеВіЙ РеВОлюЦії 
1917 РОКУ ДВОЄ іЗ ТРьОХ 
БРАТіВ САХНіВ-УСТиМОВичіВ, 
ОлеКСАНДР ТА ВАСиль, 
СТАли Біля ВиТОКіВ 
УКРАїНСьКОГО  
ВіЙСьКОВОГО РУХУ

їзди, козацького одягу (хутря-
них шапок, черкесок, чобіт-
чуваків, кинжалів) та мандрів-
ного способу життя.

Василь та Олексій, двоє стар-
ших синів, виховувались у Пе-
тровському Полтавському, а Олек -
сандр у Володимирському Київ-
ському кадетському корпусі (ни   - 
ні в приміщенні останнього – Мі-
ністерство оборони України). Усі 
вони стали офіцерами, служили 
в Терському козацькому війську, 
брали участь у російсько-япон-
ській війні. Пізніше шляхи бра-
тів розійшлись: Олексій став 
ад’ютантом командувача Терсь -
ких військ у Владикавказі, Олек-
сандр – ад’ютантом командувача 
Київської військової округи, а 
Василь одружився з осетинсь-
кою красунею з родини генерала 
Аслана-Мурзи Таучелова, поки-
нув військову службу й оселився 
на кубанському хуторі Хосанай. 
До армії повернувся лише під 
час Першої світової війни.

Біля ДЖеРел 
УКРАїНіЗАЦії ВіЙСьКА
По Лютневій революції 1917 року 
двоє із трьох братів Сахнів-
Устимовичів, Олександр та Ва-
силь, стали біля джерел україн-
ського військового руху. Перший 
із них, капітан, був одним з ініціа-
торів створеного в березні 1917-го 
в Києві Українського військового 
клубу імені Павла Полуботка. Ко-
ристуючись службовим станови-
щем, він доклав багато зусиль 
для організації навесні 1-го Укра-
їнського козацького полку імені 
Богдана Хмельницького а також 
скликанння в Києві І Всеукраїн-
ського військового з’їзду. Василь 
Сахно-Устимович, який служив у 
Одесі, став одним з організаторів 
тамтешнього Українського вій-
ськового клубу. У травні 1917-го 
він ініціював масове завору-
шення українців – солдатів міс-
цевої залоги з вимогою негайно 
сформувати в Одесі національну 
збройну частину. І Всеукраїн-
ський військовий з’їзд та пред-
ставники Центральної Ради під-
тримали їх – і російське армій-
ське командування змушене 
було їм поступитися. В Одесі під 
керівництвом Василя Сахна-
Устимовича почав організовува-
тись 1-й Гайдамацький курінь, 
вояки якого використовували іс-
торичні козацькі форми: шапки з 
кольоровими шликами, черкески 
та вишиті сорочки під ними.

На І Всеукраїнському з’їзді 
було обрано Український гене-
ральний військовий комітет (на 
чолі із соціалістом Симоном 
Петлюрою), що ввійшов до 
складу Секретаріату Централь-
ної Ради. Засновники Україн-
ського військового клубу імені 
Павла Полуботка були відсунуті 
на другорядні позиції і почува-
лися ображеними, тож Олек-
сандр Сахно-Устимович на пев-
ний час відійшов від активних 
справ. Що ж до Василя, то він 
розгорнув на півдні бурхливу ді-
яльність. За його участю восени 
1917-го було створено Одеську 
гайдамацьку дивізію у складі 
трьох піших полків, гарматної 
бригади, кінної сотні, а також 
різних допоміжних формувань. 
Щоправда, більшість частин, які 
ввійшли до дивізії, були україні-
зованими підрозділами росій-
ської армії, а тому дуже ненадій-
ними. Національно свідомих до-
бровольців у гайдамацьких ла-
вах виявилася жменька.

29–31 січня 1918 року в Одесі 
сталися вуличні бої між при-
хильниками Центральної Ради 
та більшовиками. На допомогу 
останнім прибули військові час-
тини з Румунського фронту та 
кораблі Чорноморського флоту. 
Червоні матроси почали обстріл 
міста з важких гармат. Одеські 
гайдамаки змушені були капіту-
лювати. Найзавзятіші з них по-
кинули місто й вирушили на пів-
ніч шукати зв’язку з військами 
Центральної Ради. Тим часом на 
всій території України палала 
боротьба уенерівців із більшови-
ками. Радянський уряд у Петро-
граді оголосив «хрестовий по-
хід» проти ЦР, кинувши на неї 
червоногвардійські загони з Ро-
сії та збільшовичені війська із 
фронту. 9 лютого 1918 року 
після десятиденних вуличних 
боїв українським частинам дове-
лося залишити Київ і вирушити 
на захід, щоб шукати зв’язку з 
німцями та австро-угорцями.

Тим часом Олександр та Ва-
силь Сахни-Устимовичі діста-
лися на батьківщину, до Усти-
мівки. Місцеві селяни були неза-
доволені приходом червоних, а 
тому обрали братів ватажками 
свого антибільшовицького за-
гону. Комісари не мали змоги 
вкорінити свою владу в селі, тим 
більше що вже наприкінці лю-
того 1918-го проти них почали 
наступ німці, австрійці й загони 

Центральної Ради (яка уклала 
мир із країнами Четверного со-
юзу). Вже наприкінці березня 
Полтавщину цілком було звіль-
нено від більшовицького пану-
вання. У бойових операціях брав 
участь і Полтавський кінний ди-
візіон Сахнів-Устимовичів. Піз-
ніше на чолі цього самого під-
розділу брати виїхали до Києва 
охороняти столицю держави.

В ОХОРОНі 
яСНОВельМОЖНОГО
Київ зустрів братів неласкаво. 
Центральна Рада була соціаліс-
тичною за своїм складом та ідео-
логічними настановами, тож дво-
ряни, навіть українські, не викли-
кали в неї довіри. Дивізіон надій-
шов у розпоряджен  ня началь-
ника Генерального штабу Олек-
сандра Сливинсь кого. Йому-таки 
підпорядковувалися Сердюцький 
кінний дивізіон сотника Миколи 
Аркаса (сина відомого історика) 
та офіцерський загін. У Києві, 
крім того, приватно жив генерал 
Павло Скоропадський, котрий, 
як і багато інших представників 
українських шляхетних родин, 
був незадоволений політикою 
Центральної Ради. Він знайшов 

спільну мову з німецькими ко-
мандувачами, а також Олексан-
дром Сливинським. Відтак у се-
редині квітня 1918-го в Києві ви-
никла змова проти Центральної 
Ради, активними учасниками 
якої стали брати Сахни-Усти -
мовичі. Її кінцевою метою був 
гетьманський переворот, який 
мав привести до влади проголо-
шеного гетьманом генерала Ско-
ропадського.

Загальне керівництво опера-
цією із захоплення влади в Києві 
здійснював генерал Володислав 
Дашкевич-Горбацький (згодом 
начальник Власного штабу геть-
мана). У його розпорядженні бу -
ли Сердюцький і Полтавський 
кінні дивізіони та офіцерські за-
гони.
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Об 11-й годині 29 квітня у 
приміщенні київського цирку 
розпочав свою роботу З’їзд укра-
їнських хліборобів. Невдоволені 
політикою Центральної Ради, 
зокрема її ІІІ Універсалом, яким 
було ліквідовано приватну влас-
ність на землю, делегати різко 
критикували владу соціалістів. 
Люди Скоропадського стали ви-
гукувати гасла з вимогами об-
рати диктатора – гетьмана, на 
посаду якого й висунули гене-
рала. Проголосивши його гла-
вою Української Держави, деле-
гати спільно вирушили на Со-
фійський майдан для прове-
дення святочного молебню.

Тим часом офіцерські загони 
поступово перебирали владу в 
місті до своїх рук, без бою захо-
плюючи одну за одною державні 
будівлі. Останнім уже в ніч із 29 
на 30 квітня загін полтавських 
партизанів Василя Сахна-Усти-
мо  вича взяв Державний банк. 
На ранок нова гетьманська влада 
запанувала всюди в Києві, а ще 
за кілька днів – по всій Україні.

Навколо Скоропадського зіб-
ралося чимало українських ари-
сто    кратів: генерал Рогоза обій-
няв посаду військового міністра, 
генерал Дашкевич-Горбацький 
став начальником Власного шта-
 бу ясновельможного пана геть-
мана. Ад’ютантами були призна-
чені Василь Кочубей, Іван Пол-
тавець-Остряниця, Олександр 
Дружина та Олександр Сахно-
Устимович. Василь Сахно-Усти-
мович став командувачем Влас-
ного конвою гетьмана, функції 
якого на початку виконував Пол-
тавський кінний дивізіон. Роди-
 ни Кочубеїв, Устимовичів, Беза-
ків та носії інших відомих шля-
хетських українських прізвищ 
щиро допомагали новоспече-
ному правителю. Та минуло яки-
хось кілька місяців – і проукраїн-
ській політиці Павла Петровича 
прийшли на зміну ідеї федерації 
з майбутньою «оновленою» Ро-
сією. У палаці правителя з’яви-
лося чимало російської аристо-
кратії. Що ж до найближчих 
його помічників, не згодних із 
такою політикою, то їх було при-
брано з Києва. Став непотрібним 
і Василь Сахно-Усти мович: його 
усунули від керівництва конвоєм 
і призначили в Управління з ре-
монту кінноти (так звалася уста-
нова, яка опікувалася набором 
для державної та військової 
служби коней).

Крах останнього гетьманату в 
Україні розпочався разом із по-
разкою держав Четверного союзу 
в Першій світовій війні. Селян-
ство у своїй масі палало ненави-
стю до Скоропадського за повер-
нення землі поміщикам та бру-
тальну поведінку його охоронних 
загонів, які силоміць забирали 
збіжжя, худобу й харчі. Злякав-
шись селян, гетьман вирішив шу-
кати порятунку серед білогвар-
дійськи настроєної публіки й, зо-
крема, офіцерства. Щоб зажити 
його довіри, опублікував універ-
сал про федерацію з «оновле-
ною» Росією. Щойно було опри-
люднено цей документ, як у Білій 
Церкві під Києвом організува-
лась Директорія на чолі з колиш-

німи лідерами Центральної Ради 
Володимиром Винниченком та 
Симоном Петлюрою. На її бік від-
разу перейшли Окремий загін Сі-
чових стрільців, Запорізька та 
1-ша Козацько-стрілецька дивізії, 
Чор  номорський кіш, кадри 2-го 
Подільського корпусу, а пізніше 
й деякі інші військові форму-
вання.

17 листопада 1918 року по-
між Директорією УНР та Вели-
кою радою німецьких солдатів 

Києва було підписано угоду про 
невтручання окупаційних військ 
у внутрішню боротьбу за владу в 
Україні. Ще за кілька днів сто-
лиця, яку захищали офіцерські 
частини, що оголосили себе 
складовою білогвардійської Доб -
ровольчої армії генерала Ан-
тона Дєнікіна, була обложена 
військами Директорії.

На заваді взяттю Києва стояли 
німці, які поставили вимогу Ди-
ректорії ввійти до столиці Укра-
їни лише після їхньої повної ева-
куації додому. Минуло ще кілька 
тижнів – і 14 грудня 1918 року 
сили УНР вступили до Києва. 
Павло Скоропадський потайки 
втік із міста, залишивши грамоту 
про зречення влади. Почався но-
вий період в історії України.

У всіх цих подіях брати 
Сахни-Устимовичі не брали ак-
тивної участі, однак, коли до Ки-
єва вступили війська УНР, Ва-
силя було захоплено в полон, а 
Олександр урятувався втечею. 
Першого з них повстанці вия-
вили у потязі, що вирушав зі сто-
лиці й зупинився на станції 
«Ки їв-Московський». Разом із 
ним затримали Миколу Устимо-
вича, родича Сахнів-Устимо-
вичів, який був першим головою 
Ради міністрів Української Дер-
жави. Його невдовзі розстрі-
ляли. Василеві таки пощастило 
втекти й успішно дістатися до 
Одеси, де на той час перебували 
війська Антанти та білогвар-
дійці. Звідти він вирушив на Ку-
бань, щоб уладнати родинні 
спра  ви, і знайшов там обох своїх 
братів, які вже служили в біло-
гвардійській Добровольчій армії.

ОСТАННі НАщАДКи 
КОЗАЦьКОГО РОДУ САХНіВ-
УСТиМОВичіВ, яКі МеШКАли 
В УСТиМіВЦі, ЗАГиНУли 
НА ПОчАТКУ 1930-Х ПіД  
чАС РОЗКУРКУлеННя  
ТА ГОлОДОМОРУ

ЗБУРЕНІ 
СОЦІАЛІСТАМИ. 
Молебень на 
Софійському 
майдані в 
Києві після 
проголошення 
Павла 
Скоропадського 
гетьманом 
України  
(29 квітня  
1918 року)
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ВіДРОДЖУВАчі  
ЗАПОРіЗьКОГО КОЗАЦТВА
Вступати до лав білих Василь не 
хотів, одначе прагнув домогтися 
від командування Добровольчої 
армії відродження запорізького 
козацтва в її складі. Допомогу в 
реалізації цих планів надавав 
йому молодший брат Олександр, 
який запропонував відомому ку-
банському генералові Шкуро, на-
щадку вихідців із Полтавщини, 
стати кошовим отаманом Запо-
розької січі. Той спокусився на 
пропозицію і навіть усно домо-
вився про відродження Січі з Дє-
нікіним. Перший козацький за-
гін мав бути сформований Васи-
лем Сахном-Устимовичем у Пол-
таві після її звільнення від біль-
шовиків білими військами. Та, 
коли вони зайняли місто, поміч-
ник Дєнікіна генерал Романов-
ський ліквідував це формування. 
Шкуро не погодився з ним, а 
тому призначив Василя Сахна-
Устимовича до 1-го Кубанського 
партизанського Волчанського 
кінного полку командиром окре-
мої сотні, яку він мав сформу-
вати з українських козаків. Во-
сени 1919 року, коли в Україні по-
чалися селянські виступи проти 
білогвардійців, Дєнікін вирішив 
повернутись до проекту віднов-
лення Запорозької Січі. Василя 
Сахна-Устимовича було призна-
чено командиром Дніпровського 
кінного полку – зародку нового 
Запорізького козацтва. Та обста-
вини не сприяли військовій роз-
будові: Червона армія почала на-
ступ на білогвардійців, і вони 
стрімко відкочувались на пів-
день.

Василь Сахно-Устимович зі 
своїми товаришами-козаками 
евакуювався до Ялти, де збирав і 
надалі різних українських по-
встанців. Тим часом замість Дєні-
кіна командувачем білих став ге-
нерал Вранґєль. Він розпочав пе-
реговори з урядами Польщі та 
Української Народної Респуб-
ліки й згодився на формування у 
Криму Української дивізії. До неї 
мали бути зараховані всі військо-
вослужбовці Армії УНР та Га-
лицької армії, котрі з якихось 
причин опинилися на півострові. 
Крім того, із селян Херсонщини 
організували кілька українських 
партизанських загонів. Один із 
них очолював Василь Сахно-
Устимович.

Однак у жовтні 1920-го армія 
генерала Вранґєля зазнала по-
разки й евакуювалася в Туреч-
чину. Разом із нею виїхали й 
українські діячі. У Константино-
полі було створено Український 
національний комітет, одним із 
керівників якого став Олександр 
Сах  но-Устимович. Пізніше він 
отримав із Берліна від Павла 
Скоропадського телеграму з про-
позицією переїхати до Німеч-
чини, де останній гетьман від-
новлював активну політичну ді-
яльність. Відтак Олександр із 
частиною родини переїхав до 
Берліна. До кінця свого життя 
він залишався довіреною особою 
при Павлові Скоропадському й 
помер у німецькій столиці 15 
червня 1942 року.

Василь Сахно-Устимович із 
кількома козаками виїхав із Кон-
стантинополя до Кишинева, де 
існував великий осередок україн-

ської еміграції. Його загін було 
формально зараховано до складу 
2-ї кулеметної бригади Армії 
УНР, яку в листопаді 1920-го ін-
тернували на території Румунії. У 
Бессарабії, яка їй тоді належала, 
формувалися повстанські загони 
для походу на територію радян-
ської України. Керував ними ота-
ман Армії УНР Гулий-Гуленко. 
Василь Сахно-Устимович також 
долучився до організаційної ро-
боти й почав створювати з добро-
вольців власний підрозділ. Од-
нак, коли в листопаді 1921 року 
рейди на територію радянської 
України повстанських військ на 
чолі з Тютюнником та Гулим-
Гуленком зазнали поразки, фор-
мування Сахна-Устимовича дове-
лося згорнути. Та він не склав 
зброї і продовжив боротьбу проти 
червоних із допомогою румунів.

Переодягаючись звичайним 
сільським дядьком, досвідчений 
військовий не раз переходив 
Дністер, щоб з’ясувати, яка ситуа-
ція складається на території ра-
дянської України після остаточ-
ної перемоги більшовиків. Дані, 
які він добував, були корисні як 
для уряду УНР в еміграції, так і 
для румунської розвідки.

Навесні 1925-го Сахно-Усти-
мо вич вирішив почати новий 
рейд, але тепер уже на батьків-
щину, до Устимівки. Однак діста-
тись туди йому не вдалося: 18 
квітня його затримали на пере-
праві через Дністер радянські 
прикордонники. На допитах він 
поводився гідно й шляхетно, ні-
чого не виказав чекістам, а відтак 

30 вересня був засуджений до 
страти. Вирок виконали в Хар-
кові 12 жовтня 1925 року...

Як нам відомо, останні на-
щадки Сахнів-Устимовичів, які 
мешкали в Устимівці, загинули 
на початку 1930-х під час розкур-
кулення й Голодомору. Нині вона 
звичайнісіньке українське село, 
де вже ніщо не нагадує про 
славне козацьке минуле місцевих 
жителів. 

ВАСиль САХНО-УСТи МОВич 
СТАВ КОМАНДУВАчеМ 
ВлАСНОГО КОНВОю 
ГеТьМАНА, ФУНКЦії яКОГО 
НА ПОчАТКУ ВиКОНУВАВ 
ПОлТАВСьКиЙ КіННиЙ 
ДиВіЗіОН

ВІЙСьКОВИЙ 
ОГЛЯД. 
Гетьман Павло 
Скоропадський 
зі своїм 
оточенням 
інспектує 1-шу 
козацько- 
стрілецьку 
(Сірожупанну) 
дивізію. За 
ним праворуч 
у черкесці та 
білій папасі 
– один із 
братів Сахнів-
Устимовичів
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Німецькі сліди 
останнього гетьмана
Могила Павла Скоропадського в баварському містечку  
Оберстдорф – місце не паломництва, а забуття

У 
баварському містечку 
Оберстдорф, що розкину-
лося під схилами гори Не-
бельгорн майже на кор-

доні зі Швейцарією, ніколи не 
бракує туристів. Поки в горах ле-
жить сніг, на відомий курорт у 
Баварських Альпах з’їжджаються 
юрби лижників. А також саноч-
ників, ковзанярів та стрибунів із 
трампліна – саме в Оберстдорфі 
відбуваються щорічні змагання в 
межах «Турніру чотирьох трамп-
лінів». Улітку ж численні тутешні 
готелі й гестхаузи пропонують 
гостям СПА-процедури, масажі 
та інші оздоровчі послуги на 
будь-який смак, а шанувальники 
спорту мають змогу зайнятися 
скандинавською ходьбою, скеле-
лазінням, пробіжками й прогу-
лянками на кришталево чистому 
альпійському повітрі...  Тож не 
дивно, що в його центральній 

частині, оздобленій «лялько-
вими» будиночками (фото 2), за-
вжди гамірно. А ось на вулиці 
Банхофштрасе (фото 1), що почи-
нається ліворуч від виходу з вок-
залу і йде вздовж залізничних ко-
лій, перехожі трапляються рідко. 
Галасувати тут не прийнято, адже 
вулиця веде до міського цвин-
таря. В Оберстдорфі буває чимало 
українських туристів, але мало 
кому відомо, що саме тут знайшов 
віч ний спочинок останній геть-
ман України Павло Скоропад-
ський. Іронія долі: за свого життя 
він так і не доїхав до цієї місцини 
в «німецькому Тіролі», де на 
нього чекали дружина й діти. 

яК ЗАГиНУВ 
ПРАВОСлАВНиЙ «КОРОль»
До Оберстдорфа 71-річний Ско-
ропадський разом із донькою 
Єлизаветою прямував 16 квітня 

1945-го, коли під час пересадки в 
містечку Платтлінг вони потра-
пили під наліт союзницької авіа-
ції. Завила сирена протиповітря-
ної оборони. Скоропадські, яких 
супроводжували старенька няня 
та ад’ютант гетьмана Дмитро 
Грищинський, сиділи в потязі. 
Не встигаючи добігти до бомбос-
ховища, яке до того ж не могло 
вмістити всіх охочих, українці ви-
рішили перечекати бомбарду-
вання під зовнішньою стіною 
вокзалу. Але бомби падали одна 
за одною – і будівля не витри-
мала, засипавши гетьмана з геть-
манівною цеглою та камінням 
(фото 3). Поранених, їх відвезли 
до лікарні в Деггендорфі. Спершу 
Скоропадський почувався нібито 
непогано, хоча в нього трималася 
висока температура. Він знайшов 
у собі сили відвідати доньку, яка 
лежала в іншій палаті зі струсом 
мозку й тріщинами кісток че-
репа. Саме Єлизавета описала 
останні дні гетьмана у спогадах, 
хоча перші дні після авіанальоту, 
зважаючи на тяжкий стан, і сама 
пам’ятала погано.

Фронт нестримно просувався 
на захід, і невдовзі всіх хворих зі 
шпиталю Деггендорфа евакую-
вали до розміщеного неподалік 
Меттена. Там Скоропадському 
значно погіршало – він перестав 
упізнавати довколишніх і дедалі 
рідше приходив до тями. Рано-
вранці 26 квітня, через 10 днів 
після поранення у Платтлінгу, 
останнього гетьмана України не 
стало. Наступного дня до Мет-
тена увійшли американці, й у во-
єнному хаосі гетьмана мало не 
поховали без домовини та відспі-
вування. Єлизавета, сама ще 
слабка після поранень, була у від-
чаї. На щастя, в селищі саме в ті 
дні випадково опинився греко-
католицький священик Григорій 
Онуфрів. До нього гетьманівна 

Автори: 
леся 

Шовкун, 
Дмитро 
лиховій
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кинулася з проханням про допо-
могу, й отець узяв на себе нелегку 
місію вмовити керівництво мо-
настирської канцелярії дати до-
звіл на поховання православного 
небіжчика на цвинтарі монас-
тиря в Меттені.

Останнім аргументом, яким 
українському священикові вда-
лося переконати невблаганного 
монастирського пароха, стала 
згадка про енцикліку Папи Рим-
ського Бенедикта ХV, видану ще 
під час Першої світової війни. 
Нею понтифік чітко визначив, 
що за відсутності православного 
священнослужителя чин похо-
рону цілком може провести като-
лицький. Хоча, можливо, на-
справді достукатися до серця па-
дре Каназіуса отцю Онуфріву 
вдалося запитанням: «Якими 
були б ваші дії, якби на фронті за-
гинув ваш протестантський ко-
роль і був би відсутній протес-
тантський пастор? Чи відмови-
лися б ви поховати свого 
улюб леного короля?» 

Похорон вигнаного «коро  ля» 
України був аж ніяк не монар-
шим: вбога домовина, яку отець 
Григорій застелив відрізом га-
лицького полотна, нечисленний 
почет із доньки Єлизавети й кіль-
кох священиків. І ли  ше наступ-
ного року, під час перепоховання 
в Оберстдорфі, де мешкала його 
родина, гетьманові було віддано 
належну шану. Цвинтар був 
ущерть заповнений людьми: 
українці з’їхалися не лише з усієї 
Баварії та різних куточків Німеч-
чини, а й з-за кордону. А вже че-
рез кілька років до місця спо-
чинку останнього гетьмана при-
ходили, мабуть, лише найрідніші 
йому люди, які також одне за од-
ним лягали в цю могилу. 

МОГилА  
З КОЗАЦьКиМ ХРеСТОМ
Знайти могилу гетьмана вияви-
лося завданням не з простих. 
Окрім того, що він похований «в 
Оберстдорфі в родинному 
склепі», жодної точнішої інфор-
мації нам розшукати не вдалося. 
Будинок адміністрації на кладо-
вищі виявився зачиненим (і не 
схоже, щоб часто відчинявся), 
тож довелося діяти нав мання: об-
ходити всі могили, читаючи на-
писи на надгробках. Як на 10-ти-
сячне містечко, цвинтар чима-
лий, тож пошуки тривали довго. 
А коли увінчалися успіхом, 
з’ясувалося, що «родинний 

склеп» – це насправ  ді звичайна, 
хоч і велика, могила без жодної 
огорожі, з гранітним надгробком 
та великим козацьким хрестом. 
Між рясними квітами – таблички 
німецькою мовою: Павло Скоро-
падський, гетьман України; 
Олександра Скоропадська з ро ду 
Дурново (дружина); Петро, Ма-
рія де Монтрезор, Єлизавета 
(діти гетьмана), Василь Кужім 
(чоловік Єлизавети) (фото 4).

Як і всі могили на німецьких 
кладовищах, місце поховання 
Скоропадських ретельно догля-
дають – за це адміністрація цвин-
таря отримує регулярну пла  ту. Її 
працівники, зокрема, постійно 
перевіряють, чи не розхиталися 
надгробки. При нас двоє чолові-
ків у формених куртках обвили 
хрест на могилі гетьмана линвою 
й намагалися «повалити». Але 
пам’ятник стояв міцно.

Могили, за які ніхто не спла-
чує, зрештою ліквідовують – на 
їхньому місці спочивають нові 
покійники. Похованню гетьмано-
вої сім’ї це, на щастя, поки що не 
загрожує. Щоправда, з’ясу вати, 
хто саме оплачує догляд за моги-
лою, не вдалося. Можливо, ко-
шти надходять від родини остан-
ньої живої гетьманівни Олени 
Отт-Скоропадської.

ДиНАСТія ОБРиВАЄТьСя
Пані Олена, якій цього року ви-
повнюється вже 94, мешкає у 

Швейцарії, в будинку для літніх 
людей під Цюрихом. Раніше 
донька Скоропадського часто 
приїздила в Україну, але остан-
німи роками здоров’я не дозво-
ляє. «Вона вже не приймає ні-
кого, крім родичів. Не хоче, щоб 
її бачили немічною. Бо ж уже 
старенька, зігнута, май  же не хо-
дить», – розповідає Галина 
Ярова, директорка київського 
Музею гетьманства.  

Олена – єдина з п’ятьох дітей 
гетьмана, яка подарувала йому 
онуків. У гетьманівни з чолові-
ком німцем Людвіґом Оттом 1954 
року народилося двоє до ньок-
близнючок: Ірен (Ірина) та Олек-
сандра. Ірен бездітна, а заміжня 
за швейцарцем Олександра має 
двох дітей: Ванессу (1985 р. н.) та 
Дмитра (1989 р. н.).

За словами Галини Ярової, 
єдиному правнукові гетьмана пе-
редалася рідкісна генетична хво-
роба: у свої 23 Дмитро має інте-
лект семирічної дитини. Нато-
мість Ванесса серйозно ціка-
виться історією роду, і саме її, 
якщо підходити до гетьманської 
влади як до спадкової за монар-
хічним принципом, можна було б 
вважати спадкоємицею Скоро-
падського. Проте донька остан-
нього переконана, що з її, Олени, 
відходом гетьманську династію 
можна буде вважати вичерпа-
ною. Адже ні її дочки, ні онуки 
вже не є Скоропадськими в пря-

яК ДіСТАТиСя:
Від Мюнхена до 
Оберстдорфа 
електричкою 
їхати дві з поло-
виною години 
(більшість поїз-
дів іде з пере-
садкою в місті 
Бухлое). Вар-
тість квитка в 
один бік – 
€30,8. Значно 
вигідніше при-
дбати «Байєрн 
тикет» – проїз-
ний, який діє у 
всіх видах ло-
кального тран-
спорту впро-
довж цілого дня 
незалежно від 
кількості поїз-
док. На одного 
такий денний 
квиток (проїзд у 
другому класі) 
коштує €22, на 
двох – €26
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мому розумінні, вони виховані на 
чужині й далекі від ідей монархії.

іЗ БеРліНА ДО 
НеБельГОРНА
Коли 14 грудня 1918-го, не про-
тримавшись і восьми місяців, 
гетьманат Скоропадського впав, 
Його Ясновельможності з роди-
ною довелося тікати за кордон. 
На нього полювали і петлюрівці, і 
більшовики, тож на батьківщині 
Скоропадського «з усіх боків» че-
кала шибениця. Врятував його 
знайомий німецький лікар – об-
мотав бинтами з ніг до голови як 
пораненого, і гетьманові вдалося 
виїхати в німецькому санітар-
ному поїзді.

Дітей із гувернанткою по-
дружжя Скоропадських вислало 
з революційної України ще до па-
діння гетьманської держави, а 
ось дружина Павла Петровича 
Олександра Дурново-Скоропад-
ська змогла виїхати з Києва до 
Фінляндії лише через кілька тиж-
нів. На той час вона носила під 
серцем Оленку – наймолодша 
донька гетьмана народилася вже 
в Німеччині. Та й сам Скоропад-
ський у 1873 році побачив світ у 
Вісбадені, нині це федеральна 
земля Гессен.

Знову разом сім’я зібралася 
аж через півроку – доти батьки 
марно розшукували дітей, а Ма-
рійка, Єлизавета, неповносправ -
ний Петро та Данило нічого не 

знали про долю тата й мами. Про 
те, що діти з нянею й управите-
лем батьківським маєтком живі-
здорові, Павло та Олександра 
вже в Німеччині почули від зна-
йомого, який випадково зустрів 
їх на Великдень у російській 
церкві в Римі.

У 1921-му Павло Скоропад-
ський, який за три роки до того 
зрікся влади, знову став гетьма-
ном – тепер уже в еміграції. 
«До батька звернулися укра-
їнці, які опинилися на той час у 
Західній Європі, – згадувала 
Олена Отт-Скоропадська. – Се-
ред них були В’ячеслав Липин-
ський і Дмитро Дорошенко. І 
батько погодився повернутися 
до української спра  ви та очо-
лити гетьманський рух. Він тоді 
жив у Швейцарії, але зрозумів, 
що для України там нічого не 

зробить, тож виїхав до Бер-
ліна».

До завершення Другої світо-
вої війни гетьманова сім’я меш-
кала у Ванзее – північно-
західному передмісті німецької 
столиці. У їхньому будинку на 
Альзенштрасе, 19 постійно було 
багато гостей – учасники геть-
манського руху збиралися на на-
ради, українці приходили на гос-
тину до співвітчизників. Гетьман 
отримував від німецького уряду 
пенсію, але на те, щоб усіх наді-
лити й нагодувати, її не виста-
чало. Рятувало присадибне гос-
подарство – і Ясновельможний, і 
його аристократичного роду дру-
жина засукавши рукави самі по-
ралися на городі, годували ху-
добу, різали курей. Зараз на місці 
того будинку – тенісні корти.

Адреса ж, за якою мешкали 
Скоропадські в Оберстдорфі, не-
відома взагалі. Ні в міській ад-
міністрації, ні в місцевому крає-
знавчому музеї не мають що 
сказати на тему «Гетьман Укра-
їни в Оберстдорфі». Хіба що ко-
мусь таки вдасться взяти штур-
мом архіви тутешнього БТІ й 
віднайти старі документи на бу-
динок художниці Ольги Морд-
винової. Ця мисткиня з Англії 
та її чоловік, колишній ад’ютант 
імператора, свого часу близько 
року жили в Скоропадських у 
Ванзее. На замовлення Павла 
Петровича Мордвинова малю-
вала портрети українських геть-
манів, предків Скоропадських 
та їх самих. Одна шанувальниця 
таланту художниці, заможна 
голландка, купи  ла для неї буди-
нок в Оберст  дорфі. Тож коли 
довелося виїздити з Берліна, 
Мордвинова запропонувала те-
пер уже Скоропадським пересе-
литися до неї, у спокійніше 
місце.

Саме тут, у будинку з краєви-
дом на Альпи, який ще належить 
знайти, доживали віку члени ро-
дини гетьмана, продов жувачі 
його справи: регент Олександра 
та Єлизавета на пріз  висько Ліллі 
– верховний керівник гетьман-
ського руху з 1959 року. Саме 
Ліллі померла останньою з 
«оберстдорфських» Скоропад-
ських – у 1976-му.

Усі члени родини гетьмана, 
які померли в еміграції, спочива-
ють у знайденій нами могилі під 
кручами Небельгорна, окрім 
гетьманича Данила, похованого у 
Великій Британії. 
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Втрата обличчя
Чому поняття «національний кінематограф» практично зникло  
з карти світової культури

У 
1945 році, коли знесилена 
Європа лежала в руїнах, 
італійський режисер Ро-
берто Росселліні взявся 

фільмувати «Рим, відкрите міс-
 то» (фото 1). Тоді як кінострічка 
про тамтешній Опір та його роз-
гром була готова, прокатник розі-
рвав контракт із продюсерами, 
відмовившись її розповсюджу-
вати. Аргумент: «Це не можна на-
звати кінокартиною». Якщо під-
ходити суворо, з позиції звичного 
кіно, то «Рим…» і справді годі по-
трактувати як фільм: дія відбува-
ється тільки на вулиці, у павіль-
йоні не знято жодного епізоду, 
весь екранний твір переповнений 
непрофесійними акторами, дра-
матургія фіксує переважно по-
чуття й емоції, а не події, камера 
пересувається так вільно, мовби 
живе не в руках оператора, а сама 
собою. В Італії робота Росселліні 
спершу практично провалилась, 
одначе за кордоном його нова-
торство розсмакували й оцінили 
повною мірою. «Рим…» мав вели-
кий резонанс у всьому світі, запо-
чаткував моду на неореалізм і 
зробив Анну Маньяні зіркою пер-
шої величини. 1946 року він вибо-
ров Гран-прі Каннського кінофес-
тивалю, три премії Націо  нальної 
ради кінокритиків США та інші 
нагороди. Слова «неореалізм» 
тоді ще не знали, воно з’явилося 
пізніше, через чотири роки, коли 
на екрани вийшла стрічка Вітто-
ріо де Сіка «Викрадачі велосипе-
дів». Увагу творців і тут було зосе-
реджено на простій людині з її 
щоденними мурашиними турбо-
тами, піднесеними до рангу го-
ловного об’єкта зацікавлень мис-
тецтва.

ВіЙНА яК КАТАліЗАТОР
Тоді, власне, постав і феномен 
італійського кіно. До війни кіне-
матограф не мав національної 
належності, тобто існував без чіт-
ких відмінностей, притаманних 
йому в тій чи тій країні. На тих-
таки Апеннінах він процвітав і до 
Другої світової, одначе єдиним, 

що відрізняло його від, скажімо, 
французького чи американсь -
кого, бачилася наявність у кадрі 
білого телефонного апарата. У 
міжвоєнний період італійське 
кіно так і називали – «кіно білих 
телефонів». Була така дивна 
мода – обов’язково підсовувати в 
кадр саме цей атрибут, що його 
вважали тоді ознакою достатку.

Саме італійський неореалізм 
можна назвати першим подихом 

такого феномену, як націо-
нальне кіно. Щоправда, дихало 
воно не дуже довго: до середини 
1950-х цей напрям заглух – по-
ступився місцем витонченим мо-
дерністам Фелліні й Антоніоні. 
Услід за італійцями заходилися 
формувати власний кінемато-
граф із лише йому притаман-
ними рисами й інші європейці.

Наприкінці 1950-х група 
французьких кінокритиків від-

Автор: 
Катерина 
Барабаш
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чула, що їм затісно на місцевих 
кінопросторах, і Клод Шаброль, 
найкмітливіший із їхньої компа-
нії, зняв у 1958-му стрічку «Кра-
сунчик Серж» (фото 2) про істо-
рію двох старих друзів. Від цього 
фільму офіційно ведуть відлік 
«нової хвилі» французького кіно, 
хоча наступні за ним «Чотириста 
ударів» Франсуа Трюф  фо й «На 
останньому подиху» Жана-Люка 
Ґодара мали більш переконли-
вий міжнародний успіх. «Ново-
хвилівці» теж обрали собі за 
голов  не інтерес до приватних пе-
реживань людини, так само запо-
лонили екран непрофесіоналами 
й пустили камеру немовби вільно 
мандрувати простором фільму. В 
певному сенсі такий поворот зу-
мовило безгрошів’я молодих та-
лантів: критики були бідніші за 
церковних мишей. На жодні па-
вільйони, як і на розкручених ак-
торів та крутих сценаристів, ко-
штів у них аж ніяк не було, тож 
(як і Росселліні з де Сіка) вони об-
ходилися командою дилетантів, 
запрошували нікому не відомих 
акторів і знімали просто неба. 
Так народився сучасний фран-
цузький кінематограф. Таким-от 
чином буття випередило свідо-
мість.

Зрештою, не перебільшувати-
мемо: ані молодість, ані без гро -
шів’я, ані повоєнна розруха не 
створили б двох національних кі-
нематографів, якби не ломилася 
тоді у двері нова художня ідея. 
Молоді митці після Другої світо-
вої мали що сказати людству: від-
чуття свободи після багатьох ро-
ків війни, туга за красою людсь-
ких душі й тіла, якими їх зобра-
жували майстри Відродження, 
ідеали рівності й братерства, що 
кружляли в напоєному свободою 
повітрі, – усе це зробило можли-
вою і необхідною появу кінемато-
графа вільного, незашоренного, 
що живиться реальними людсь-
кими долями.

Напевне це прозвучить по-
блюзнірськи, але саме війна під-
живлювала художнє середовище 
Європи, давши йому приголом-
шливий матеріал для нових на-
прямів та свіжу ідею, без якої не-
мислиме жодне мистецтво, а кі-
нематограф особливо, бо він по-
кликаний реагувати на світові 
катаклізми тут, зараз і миттю. 
І в цьому сенсі італійський нео-
реалізм та французьку «нову хви-
 лю» можна вважати актуальним 
артом, кращі зразки якого зали-

шилися в історії світової худож-
ньої культури, сягнувши за межі 
миттєвості.

Нині вже годі повірити, але 
щось схоже відбувалося тоді й у 
Радянському Союзі. Доки у Фран -
ції проводив свої деколоніза-
ційні реформи де Ґолль, а в Іта-
лії назрівав «комунізм із люд-
ським обличчям», на батьків-
щині більшовизму «потепліло»: 
оголошена Хрущовим «відлига» 
випустила на світ немислимі ще 
кілька років тому «Весну на За-
річній вулиці» й «Заставу Ільі-
 ча» Марлєна Хуциєва, «Діло 
було в Пенькові» Станіслава Рос-
тоцкого, «Чисте небо» Павла 
Чухрая, «Живе такий хлопець» 
Васілія Шукшина, «Справу Ру-
мянцева» Іосіфа Хєйфєца. Кіно 
«відлиги» показало геть інший 
поворот кінематографа, доти міц-
 но вкоріненого на лубково-
брехливих стереотипах соціа-

лізму. У цих фільмах уже не було 
ані товариша Сталіна, ані зви-
тяжних фанфар, ані трудових 
подвигів на благо батьківщини й 
скарбниці комунізму, ані вигада-
ного достатку, як у «Кубанських 
козаках», чи бурхливої дружби 
народів, як у «Свинарці та пасту-
хові». Зате був властивий усій то-
дішній Європі інтерес до лю-
дини та її місця в незрозумілому 
й мінливому житті. «Весна на 
Зарічній вулиці», котра вида-
ється нині сопливим сюсюкан-
ням, насправ  ді була на ті часи 
майже революційним фільмом: 
вона піддала сумніву рівність 
професій та походжень, заявив-
 ши, що рівноправна дружба, а 
тим більше кохання між робіт-
ником та інтелігенткою – річ не-
можлива. Через 25 років за таку 
саму постановку питання зазнав 
обструкції Отар Іоселіані: так і 
не дочекавшись дозволу на вихід 
своєї кінострічки «Пастораль», 
де було поставлено однозначний 
хрест на спільності робітників та 
інтелігенції, він був змушений 
виїхати з СРСР.

Перші два повоєнні десяти-
ліття стали періодом зароджен-
 ня, побутування й розквіту всі-
лякого національного кінемато-
графа. Тоді стався сплеск бри-
танського нового стилю, що 
ввій  шов у історію як «кіно роз-
гніваних молодих людей». Їх 
представляли такі імена, як 
Джон Шлезінґер, Ліндсі Андер-
сен, Джек Клейтон, Карел Рейс, 
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Тоні Річардсон (фото 3, кадр із 
фільму «Озирнись у гніві»), що зні-
мали досить депресивні роботи з 
похмурою критикою соціальних 
інститутів та детальним дослі-
дженням усіх можливих низів 
суспільства. Молоді серця жа-
дали змін, їм видавалося, що 
звичайний громадянин гідний 
куди більшого, ніж йому спро-
можний запропонувати англій-
ський уряд. І якщо в континен-
тальній Європі нові кінонапрями 
мали характер радше естетич-
ний, ніж політичний, то Велика 
Британія зробила свій внесок у 
розвиток післявоєнного кіно у 
вигляді суто соціальних жанрів.

СПАД «НОВОї ХВилі»
Але ось у Європі настало благопо-
луччя, в СРСР – застій і стагнація, 
пізніше Країна Рад узагалі зни-
кла з карти світу. Америка довела 
до досконалості трансатлантичну 
світову компанію з конвеєрного 
виробництва високоякісних 
атракціонів – Голлівуд, – на-

кривши його продукцією всю 
земну кулю. Можна скільки за-
вгодно відмахуватися від нього, 
можна до посиніння пояснювати 
невігласам, що справжнє кіно – 
мистецтво, і ніяка «фаб  рика 
мрій» йому не страш  на, але це 
буде брехнею. Нею, власне, на-
шпиговані газетні шпа ль  ти й ва-
говиті томи, а сусідні колонки ди-
хають священною ненавистю до 
Голлівуду, який винен у тому, що 
зжер, ненаситний, усю пристойну 
культуру. І ті, й ті, зрозуміло, вер-
зуть казна-що, бо, по-перше, 
культуру зжерти в принципі не-
можливо, а по-друге, Голлівуд – 
не винуватець глобалізації, а її 
передвісник, а по-третє, якщо він 
постачає в будь-яку європейську 
країну від 40% до 80% кінопро-
дукції, то вдавати, ніби поза кіно-
залами його вплив не поширю-
ється, теж було б неправдою.

Не в тім річ. І Європа, й Аме-
рика – території неабиякого до-
статку. Тільки-но в Італії закін-
чився період повоєнного віднов-

лення, а в кінематографа заве-
лася копійчина, тамтешні режи-
сери заповзялися знімати по-
збавлені будь-яких національ-
них ознак комедії на кшталт 
«Шлюбу по-італійськи» (фото 4), 
а також драми, що викривали 
спільні для всього континенту 
ґанджі: корупцію («Зізнання ко-
місара поліції прокуророві рес-
публіки» та «Слідство закінчено, 
забудь  те» Даміано Даміані, «Са-
ль  ва  торе Джуліано» й «Справа 
Маттеї» Франческо Розі та безліч 
інших подібних); відголоски фа-
шизму («Конформіст» Бернардо 
Бертолуччі, «Нічний портьє» Лі-
ліани Кавані); душевну й духо-
вну втому інтелігенції («Солодке 
життя» й «Вісім із половиною» 
Федеріко Фелліні, фото 5); ситу 
буржуазну самовдоволеність (фі-
льми П’єра Паоло Пазоліні й Мі-
келанджело Антоніоні). Талано-
виті одинаки, як-от Фелліні, Па-
золіні, Антоніоні дедалі глибше 
занурювались у власні мистецькі 
пошуки, видаючи позачасові ше-
деври, зрозумілі навіть тому, хто 
жодного разу не був у Італії.

Приблизно те саме діялося 
в іншій кінодержаві – Франції. 
«Но   ва хвиля», накотившись і роз -
добрівши, ліниво подалася на-
зад, поступившись місцем спер-
 шу фантомасам і рожевим панте-
рам, а потім безлічі однакових 
продуктів, ґрунтованих на сімей-
них конфліктах, сек  суальних про-
блемах і спробах разом із Фрой-
дом розібратися, що ж там тво-
риться нижче пояса й вище шиї 
водночас.

Про радянське кіно й гово-
рити не зовсім пристойно: воно 
повернулося до бравурних інто-
націй комунізму, що будується, а 
відщепенці на кшталт Тарков-
ського проривалися з боями до 
серця й розуму західних поціно-
вувачів, практично минувши 
власного глядача.

Художня ідея як така зали-
шила європейські терени: си  те 
благополуччя не народжує но-
вих течій. На перший план ви-
йшло кіно сходу континенту – 
країн, котрі нещодавно зазнали 
політичних струсів: Сербії, Хор-
ватії, Румунії. Що ж стосується 
Чехії, Угорщини та Польщі, то їх 
і за часів соцтабору визнавали 
кінодержавами (особливо остан-
 ню, яка дала Вайду, Кесльов-
ського, Жулавського). Утім, Бал-
канський регіон та Румунія в пе-
ріод політичних потрясінь наро-
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дили нове сильне покоління кі-
номитців, а ті, своєю чергою, 
– кінематографії, що бачаться 
тісно прив’язаними до моменту 
й живуть кожна у своєму, відмін-
ному від інших світі. Румуни 
влізли вглиб соціальних про-
блем, вивчаючи своє сучасне сус-
пільство під мікроскопом і звер-
таючись до досвіду радянських 
часів («Чотири місяці, три тижні 
й два дні», фото 6, «За пагор-
бами» Крістіана Мунджу, «Полі-
цейський, прикметник» і «12:08 
на схід від Бухареста» Корне-
ліу Порумбою), а балканці, на-
тхненні Кустурицею, створили 
власну планету, що оберта-
ється довкола етнонаціональ-
ного клубка проблем, який вони 
навряд чи колись розплутають, 
зате весь світ іще довго задово-
лено стежитиме, як вони це ро-
блять.

20 років тому несподівано 
прокинувся німецький кінемато-
граф – і теж із причини історич-
них перемін. Мур, який обру-
шився в Берліні, поховав під со-
бою нудне великовагове німецьке 
кіно, про наявність котрого не за-
вжди здогадувалися навіть ті, хто 
знав про існування Райнера Вер-
нера Фассбіндера, Віма Вендерса 
(фото 7, кадр із фільму «Небо над 
Берліном») й Фолькера Шлен-
дорфа. Раптове прозріння кіне-
матографістів країни обернулося 
прискіпливим вивченням доби 
НДР – ФРН та регулярними за-
свідченнями незнищенного від-
чуття провини за нацизм. Але до 
кінця 2000-х молодий німецький 
кінематограф заповзявся просто 
спостерігати життя в надії зро-
бити колись із цього висновки. 
Том Тиквер, Крістіан Петцольд, 
Фатіх Акін (останній належить до 
турків, якими теж помітно приріс 
німецький кінематограф) охоче 
вдивляються в обличчя сучасни-
ків, створюючи картинки тепе-
рішнього суспільства. Поки що 
на тім стоять і тим відрізняються 
від інших.

СПільНе ВиРОБНиЦТВО
З часом поняття «національний 
кінематограф» звелося до не 
більш ніж територіального, гео-
графічного значення. Та посту-
пово навіть воно відходить: зні-
мають тепер там, де дешевше. 
Настала епоха копродукції, а 
спільне виробництво – це за-
вжди компроміс. Він у мистецтві 
загрожує втратою обличчя.

Першим це зрозумів Канн-
ський фестиваль, який кілька 
років тому перестав у офіційній 
програмі вказувати країну ви-
пуску фільму. І не лише тому, що 
їх зазвичай кілька і згадка про 
кожну кінострічку супроводжу-
ватиметься нагромадженням 
учасників кінопроцесу. А тому 
насамперед, що це перестало 
бути важливим. Організатори кі-
нофоруму на Лазуровому узбе-
режжі віднедавна вказують ли-
ше ім’я режисера.

Міхаель Ганеке – це Австрія? 
Ніби австрієць, але фільмує на 
німецькі, австрійські, францу -
зькі та ще якісь гроші французь-
кою мовою. Алєксандр Соку-
ров – Росія? Можливо, але чому 
тоді – німецьким коштом і таки 
ж німецькою?

Поки що трішки остронь усіх 
решти тримається похмура Да-
нія, котра примудряється збе-
регти своє обличчя. Там зовсім 

уже недавно спробували влити в 
кіно свіжу кров, створивши но-
вий напрям і позначивши його 
як «Догма-95» (фото 8, кадр із 
фільму ларса фон Трієра «ідіоти»). 
Він мав повернути кінемато-
графу жвавість, щиру чуттєвість і 
повну природність за рахунок 
ручної камери, відсутності му-
зики у фільмах та повного нехту-
вання правилами зйомки. Але 
штучні вливання рідко виявля-
ються свіжими до такої міри, 
щоб їх свіжості вистачило більше 
ніж на двох-трьох людей. «До-
гма» природним чином нака-
зала довго жити, режисери – її 
прибічники розбрелися до своїх 
нір, де в забутті недавніх 
власних-таки винаходів зніма-
ють старими дідівськими спосо-
бами похмуре брутальне кіно 
про втомлених, озлоблених і 
розчарованих.

Ну і, звичайно, утримувачка 
більшості акцій Америка досі ще 
здатна обходитися без копродук-
ції. А отже, вона останньою піде 
на компроміс, і це видно з бага-
тьох фільмів: скажімо, творінь 
Тарантіно, які, попри все, диха-
ють Сполученими Штатами. 
Зрозуміло, мова не про Голлівуд, 
а про те, що все ще становить 
гордість заокеанського кіномис-
тецтва, – незалежне кіно країни, 
яке дало світові Роджера Кор-
мана, Джона Кассаветіса, Джима 
Джармуша, Девіда Лінча, братів 
Коен, Тодда Солондза, того ж 
таки Тарантіно. Але, ймовірно, 
на нього чекає така сама доля, як 
на італійський неореалізм або 
французьку «нову хвилю». Про-
сто воно народилося пізніше. 

НиНі ЗНіМАюТь ТАМ,  
Де ДеШеВШе. НАСТАлА 
еПОХА КОПРОДУКЦії
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У затінку стін європейських міст

Ф
отовиставка «Homo Urbanus Europeanus» французь-
кого фотографа жана-Марка Карассі стала подією, 
якою голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбін-
ський, посол Франції Ален Ремі та посол Хорватії То-

міслав Відошевіч у Музеї мистецтв ім. Богдана та Варвари Ха-
ненків офіційно відкрили перший Європейський тиждень куль-
тури. Подія стартувала в столиці України 9 травня і триватиме 
до 18 травня, коли відзначатиметься День Європи в Києві. Про-
тягом семи днів відбуватиметься низка різноманітних культур-
них заходів, зокрема виставки, покази фільмів, концерти. Дій-
ство не є суто аполітичним: 2013 року ЄС вкотре розширю-
ється, відчиняючи свої двері для Хорватії, яка 1 червня стане 
новою країною – членом Євросоюзу. Україна, яка історично і 
ментально є частиною європейського культурного простору, 
також має шанс цієї осені стати ближчою до ЄС.  

«Homo Urbanus Europeanus» – фотопроект, головним ге-
роєм якого є звичайна людина у європейському місті, який 
з’явився в результаті трирічних мандрів фотографа жана-
Марка Карассі Європою. Це фотосерія, у якій показано 31 євро-
пейську столицю від грецьких Афін до ірландського Дубліна і 
яка протягом останніх п’яти років експонувалася в різних краї-
нах – від Франції до Австралії та Південної Кореї. Усі світлини 
створені в одному стилі: чорно-білі, без будь-яких культурних 
або соціальних акцентів, без зображення репрезентативних для 
тієї чи іншої столиці монументів чи будівель. Спільним для всіх 
робіт є тема людини, яка живе в місті. Кожна фотографія – діалог 
між особою-творцем і сконструйованим нею простором. Без лю-
дини місто неможливе, бо лише вона здатна наповнити урбаніс-
тичний простір сенсом. Проект не позбавлений і політичного під-
тексту. За словами самого автора, зображення людей у різних єв-

ропейських столицях незалежно від того, чи є та країна зараз 
членом ЄС, – спосіб об’єднати держави через фотомистецтво. До 
того ж це своєрідна нагода ще раз звернути увагу українців на 
культурну єдність країн Європи, яка народжується в різноманітті. 
жан-Марк Карассі наголошує: якщо лишити осторонь знані ту-
ристичні райони європейських столиць, одразу ж потрапляємо 
просто до Європи, тобто до її міського простору, суть якого є 
спільною для всіх міст континенту.  

З 16 по 21 травня в столичному кінотеатрі 
«Київ» відбудеться IV фестиваль «Су-
часне кіно Угорщини», програма якого 

містить п’ять романтичних комедій. З по-
гляду поціновувача кіножанр, обраний для 
цього заходу, є доволі незвичним, бо відразу 
орієнтує на «драматургічну легкість», певну 
розвагу. Утім, саме така добірка відоб ражає 
нинішню концепцію кінематографа Угор-
щини. Адже тамтешнє кіно протягом трива-
лого часу мало визначення «важке», «інте-
лектуальне», «серйозне», що врешті у 1980–
1990-х роках призвело до певної стагнації; 
угорський глядач перестав цікавитися філь-
мами своєї країни. Тому перехід на легкі 
жанри став виходом із катастрофічної ситуа-
ції. Поза сумнівом, це не означає, що кіно-
мистецтво в Угорщині зникло, що красно-
мовно підтверджують торішній «Срібний вед-
мідь» Берлінського кінофестивалю за стрічку 
«Просто вітер» Бенедека Фліґауфа, а осо-
бливо Гран-прі того-таки Берлінале, тільки 
вже 2011 року за «Туринського коня» Бела 
Тарра. Проте епічне кіно, яким славилася ця 
країна, відійшло в минуле (черговим дока-
зом чого є красивий, але безхребетний 

фільм словацького режисера Юрая Якубіско 
«Кривава графиня – Баторі»). 

Більшість українців старшого покоління 
мають пам’ятати угорське кіно 1960–1980-х 
років здебільшого за роботами режисерів 
Іштвана Сабо та Міклоша Янчо. Наприкінці 
1980-х, у передчутті розпаду Союзу, перед 
глядачем відеосалонів постала голлівудська 
фігура з угорським корінням – Ендрю Вайна, 
кмітливий продюсер авантюрного складу, за 
участю якого виникли й блокбастери, подібні 
до «Рембо» та «Термінатора», й інтелекту-

альні вершини на зразок «Ніксона» Олівера 
Стоуна й «Серця ангела» Алана Паркера. 
Саме він 2011-го на спеціальне запрошення 
уряду Угорщини очолив урядову комісію з пи-
тань кіно. Фактично на нього поклали відпо-
відальність за розвиток нового кінемато-
графа в країні. І перше, що він створив, – сис-
тему виділення державою грантів на препро-
дакшн та виробництво, підсиливши це під-
тримкою дистрибуції фільмів за кордоном 
(схожа схема діє у Франції й Польщі). Зміна 
орієнтації фінансування вивела угорське кіно 

Угорська кінореволюція  
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Новий альбом Tricky «False Idols» офі-
ційно має вийти 28 травня, але промо-
версія платівки вже викладена в інтер-

неті. «Сьогодні люди боготворять знамени-
тостей і зірок, дослухаються до кожного їх-
нього слова. А зірки ж ці і є «фальшиві 
ідоли», – пояснює назву диска британський 
трип-хопер. – живіть своїм життям!» Пла-
тівка, крім того що десята і ювілейна, є ще 
першим релізом на власному лейблі музи-
канта. Альбом вводить у транс своєю моно-
тонністю, гіпнотизує повторами основного 
мотиву, «фірмовим» шепотом Tricky й чут-
тєвими жіночими голосами. Сам Едріан 
Тоус (справжнє ім’я музиканта) назвав 
«False Idols» своєю найсильнішою роботою 
за останній час, спробою знову знайти 
себе. Можна констатувати, що йому це 
вдалося, адже Tricky зміг повернутися «до 
джерел» – до рівня дебютного альбому 
1995 року «Maxinquaye». Концентрова-
ність і лаконічність звучання підкреслю-
ють, що поворот на початкову дистанцію 
– це саме те, що треба. Відчуття таке, ніби 
в попередніх альбомах трип-хопер хи-
тався з боку в бік, щоб тепер нарешті рівно 
стати на землю обома ногами. 

Tricky називають одним із трьох «стов-
пів», на яких постав трип-хоп, зародившись у 
британському місті Бристоль. Саме звідти по-

ходять музиканти, які мають титул заснов-
ників цього стиль: Massive Attack, Portishead і 
власне наш герой. їхні ранні альбоми, що по-
бачили світ у 1990-х, вважають класикою 
жанру: «Blue Lines» Massive Attack, «Dummy» 
Portishead, «Maxinquaye» Tricky і «Who Can 
You Trust» лондонського гурту Morcheeba 
(чимало музичних критиків схиляються до 
думки, що значний вплив на цей стиль мали 
шотландці Cocteau Twins, які почали грати 
наприкінці 1970-х). Трип-хоп є сумішшю еле-
ментів багатьох інших стилів: ейсид-джазу, 
дабу, хіп-хопу, фанку, соул-музики, для нього 
характерні семпли зі старих кінофільмів, віні-
ловий звук. Він передає настрій пригніченості 
та безкінечної туги, тому тут часто використо-
вують жіночі голоси, особливо високі, чи спо-
кійний речитатив та шепіт. Через стильову 
розмитість спершу дістав назву «бристоль-
ська хвиля» та «бристольський саунд». Тер-
мін «трип-хоп» вперше використали в жур-
налі Mixmag у 1994-му щодо тогочасної бри-
танської електроніки, яка не підходила для 
танцполу, адже була надто повільною – 120 
ударів на хвилину.  

У 2000-х хвиля трип-хопу поступово 
стала спадати. «Класичні» представники 
жанру почали експериментувати із саундом, 
здебільшого невдало. Останній студійний 
альбом від Portishead вийшов у 2008 році, й 

там вони звучать то як The Doors, то як 
індастріал-рок-гурт, то раптом вокалістка 
слабким голосом співає під укулеле. 
Morcheeba, починаючи з «Fragments of 
Freedom» 1999-го, із кожним альбомом по-
мітно віддаляється від трип-хоп-табору в 
оптимістичніший бік. Єдині з культових, про 
яких можна сказати, що вони намагаються 
тримати лінію і досі, – Massive Attack і Tricky. 
Нині елементи трип-хопу знаходять і в музи-
кантів, що не є типовими представниками 
жанру, як ті самі Goldfrapp, Jay-Jay Johanson, 
IAMX, Garbage, UNKLE, God is and Astronaut та 
Blue Foundation. Від початку агресивно-
депресивний трип-хоп відігравав роль по-
дразника, щоб викликати найпохмуріші емо-
ції напівсну з привидами. Якщо не зіштов-
хнути в прірву, то підштовхнути до неї. Тепер 
трип-хоп не так давить на свіжу рану, що бо-
лить, як влаштовує слухачеві подорож (звідки 
й слово «трип»), хоч і похмурішу, ніж це зро-
бив би дрим-поп, але все ж не настільки, як 
міг би влаштувати готик-рок. Містичну підне-
сену подорож, де основа – це роздільне зву-
чання. 

Фестиваль «Візії»
Дебютний незалежний міжнародний фестиваль візуальної культури 

розпочнеться у Києві 24 травня і триватиме до 2 липня. «Програма 
дійства підготує глядача до нового рівня сприйняття і розуміння мис-

тецтва через безпосередній досвід зіткнення з «незвіданим». Важливо, що 
то справа фактично купки ініціативних людей, які займаються цим без будь-
якої підтримки держави, а отже, є віль-
ними від будь-якого цензурування 
змістів», – розповіла Тижню Анна Гай-
дай, одна з організаторок «Візій». На 
фестивалі будуть представлені фото-
графія, відеоарт та відеоінсталяція, екс-
периментальне кіно та медіа-перформанс, 
об’єднані спільною темою «Архівація ві-
зуального». У межах дійства заплано-
вано близько 20 фотографічних про-
ектів з України, Німеччини, Канади, 
Чехії, Польщі, Литви, Грузії та Росії. За-
ходи фестивалю відбудуться в гале-
реях «Лавра», «Камера», «АртПРИ-
ЧАЛ», «Я Галерея», «Квартира 57», 
«Мінус 4», а також у музеї «Київська фортеця», Музеї-майстерні І. П. Кава-
лерідзе та Музеї сновидінь. У межах фесту запланово три конкурси: відео-
робіт «Простір спогадів» (site-specific-інсталяції), фотографії «Місто май-
бутнього», мультимедіа-проектів «Пам’ять» та «Портфоліо-Ревю-2013» 
– майданчик для зустрічі молодих фотографів з авторитетними фахів-
цями, серед яких Олександр Кадніков, Олександр Ляпін, Костянтин Смо-
лянінов та ін. 
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Трюки з ідолами

з кризи, до якої, зокрема, призвело розкрадання грошей 
тамтешнього кінофонду. Але вже 2012 року виник новий 
скандал, спричинений заявою згаданого вище метра 
Бела Тарра, який звинуватив Вайну в будівництві кіносис-
теми під себе. Утім, самотужки, без підтримки уряду й 
парламенту, голлівудський продюсер угорського похо-
дження не зміг би втілити в життя глобальні пертурбації: 
у 2012-му було ухвалено новий закон про кінематогра-
фію, згідно з яким 80% доходу від національної лотереї 
спрямовувалося на фінансування кіногалузі. Зараз в 
Угорщині випускається до трьох десятків повнометраж-
них стрічок на рік (плюс короткий метр і цифрова аніма-
ція) з максимальним бюджетом €535 тис. Щоправда, 
фільми IV фестивалю «Сучасне кіно Угорщини» пере-
важно створені коштом приватних інвесторів до змін, за-
пущених Ендрю Вайною.

ТиПОВиЙ ФільМ ФеСТиВАлю 

«Дев’ять з половиною побачень» (2008)
Реж. Тамаш Шаш

Романтичну комедію сформували два пошире-
них сюжети: написання нової книжки красунчиком-
письменником, який перебуває у творчій кризі, й 
відповідь на запитання: чого прагнуть самотні 
жінки? До цієї компіляції додається безліч інших 
кліше, сотні разів бачених у фільмах такого жанру. 
Проте авторам не забракло вміння зробити цікавий 
мікс для пересічного глядача, який бажає відпо-
чити у післяробочий час.
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PUnk’s noT dead!
Ярослав Рудіш про те, чому досі актуальний бунт

В
ід середини ХХ століття 
протестні субкультури по-
сідають помітне місце в іс-
торії. Зазвичай молодь бун-

тує, потім дорослішає, запал 
гасне, нонконформізм поглинає 
мейнстримна поп-культура. На-
ступне покоління придумує свій 
неформальний світ. І так далі. 
Чеський письменник Ярослав 
Рудіш у своєму найновішому ро-
мані «Останні дні панку в «Гель-
сінкі» тонко і влучно описав 
зміну генерацій. Одна тематична 
лінія – це панк у комуністичній 
Чехословаччині та НДР, друга – 
колишні його «адепти» в сучас-
ному світі, яким уже за 40, та їхні 
діти. Книжка викликала резо-
нанс у кількох європейських 
країнах. Тиждень поспілку-
вався з її автором незадовго пе-
ред промотуром українського 
перекладу.

У. Т.: Ви були коли-небудь пан-
ком? чому змальовуєте саме цю 
субкультуру?

– Ні, не був. Я ріс вихованим, 
трохи нуднуватим хлопцем. Слу-
хав багато The Cure та Joy 
Division. Хоча панк мені подо-
бався й подобається. Мені до 
душі його протест і величезна 
прямолінійність. Я хотів напи-
сати історію про останню гене-
рацію панків у Центральній Єв-
ропі кінця 1980-х. Історію про те, 
що з тодішнього їхнього бунту, 
розпачу та енергії залишилося 
до наших днів.

У. Т.: Дія відбувається в Німеч-
чині та чехословаччині. Ні-
мецька сюжетна лінія не має 
виразної географічної локації. 
яке саме місто ви описуєте? А 
чеська – розвивається в містечку 
Єсеник. чому саме там?

– Я виріс недалеко від кор-
дону, сьогодні живу між Чехією 
та Німеччиною. Мене захоплю-
ють наші спільні (іноді досить 
драматичні й темні) сторінки іс-
торії. Дія інших моїх книжок та-
кож відбувається на цих теренах. 
Головний герой Оле мешкає у ве-
ликому східнонімецькому місті. 
Мене надихав Лейпциг, я провів 
там чимало часу. Один із там-
тешніх барів став прообразом 
«Гельсінкі». Біля нього справді 
їздять старі чехословацькі трам-
ваї Tatra, які славляться в усьому 
колишньому Східному блоці. 
Оле має 40 років, це колишній 
панк, що веде дуже скромне 
життя. Його вже навіть не дуже 
приваблюють жінки, він дещо 
байдужий самітник. Єдине, що ці-
кавить мого персонажа, і єдине, 
що він має, – це бар. Однак за-
клад хочуть конфіскувати, тому 

Спілкувався 
лесь Белей
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К.: «Темпора», 
2013

Оле мусить за нього поборотися. 
Окрім того, його переслідують 
спогади про Ненсі, молоденьку 
дівчину-панка з Чехословаччини. 
Увесь сюжет побудовано на при-
годах дикого панківського три-
денного роману й на тому, що з 
цього вийшло. Двоє героїв про-
вели разом тільки три дні у ве-
ресні 1987 року, але це повністю 
змінило їхні життя, абсолютно.

А чому Єсеник? Мені подоба-
ється ця відособлена територія. 
Східні Судети лежать посеред 
Європи, але вони трохи таєм-
ничі, справляють враження 
краю світу. Вони прекрасні.

У. Т.: чим відрізняється німець-
кий панк від чеського?

– Хоч би як це дивно звучало, 
але в них багато спільного. Пан-
кувати в 1980-х роках, іще за ко-
мунізму, було сміливо. Цю суб-
культуру досить серйозно пере-
слідували. Бути панком у ЧССР 
чи НДР – означало вповні реалі-
зувати гасло NO FUTURE. На 
панків постійно чигав ризик. 
Хоча це була величезна свобода, 
острів відокремленої свободи.

У. Т.: чи досі актуальна ця суб-
культура? Проти чого можуть 
бунтувати сучасні її носії?

– Звісно, вона актуальна. Ду-
маю, одна з великих тем, які по-
рушує книжка, – це зміна вели-
ких європейських міст. Останнім 
часом їх розкраюють девелопери, 
що скуповують будинки, змушу-
ють виселятися місцевих жителів 
і продають їх новим, багатшим. 
Хоча є люди, які намагаються 
бунтувати, які їм оголосили війну. 
Мені цікаво спостерігати за трен-
дами, за цією великою соціаль-
ною трансформацією.

Прага – неймовірно гарне 
місто з багатою історією, яке, 
однак, віддали на поталу турис-
там. Центр належить ви-
ключно їм, старі будівлі стали 
пустими мальовничими істо-
ричними декораціями, у яких 
немає справжнього життя, 
тільки його ілюзія. Про таке 
явище я пишу в своєму третьому 
романі «Тихо». На перший по-
гляд, це добре: туристи витрача-
ють свої гроші, і коли за кордо-
ном скажеш «Прага», люди від-
разу мають що уявити. Хтось зга-
дає Кафку, хтось – Грабала, хтось 
– добре пиво і Празький Град. 
Хоча коли я в Америці кажу «Че-
хія», то мене іноді перепитують, 

чи не маю часом на увазі Чечню. 
Та водночас місто потерпає від 
масового напливу туристів. 

У. Т.: У книжці відчутно критику 
здорового способу життя. Звідки 
така нелюбов?

– Я не критикую його як та-
кий. Мені не до вподоби фетиши-
зація екопродуктів і екожиття, 
що їх можуть собі дозволити 
тільки ті, хто чимало заробляє. 
Тепер це ознака неабияких стат-
ків так само, як великі дорогущі 
машини на вузеньких вулицях 
Праги.

У. Т.: які відгуки зібрали 
«Останні дні панку в «Гель-
сінкі»? чи перекладено їх ні-
мецькою?

– Книжка дістала значний 
розголос не тільки в Чехії, а й у 
Франції. Мені написали кілька 
старих чеських панків, які впіз-
нали в романі себе. Це мене дуже 
втішило. Я боявся, чи не наб’ють 
мене за ту книжку, бо зобразив у 
ній представників субкультури, 
до якої ніколи не належав. Усе 
закінчилося добре, вони купи-
лися. Поки що «Останні дні…» 
переклали французькою та фін-
ською. Зараз виходить поль-
ський переклад. Наступного 
року буде німецький.

У. Т.: В одному телеінтерв’ю ви 
назвали себе радше стеногра-
фом, ніж письменником. Поді-
літься таємницею, як ви пишете? 
який він, літературний метод 
ярослава Рудіша?

– Багато слухаю людей. 
Краду чимало діалогів. Потім 
усе це розвиваю. Мабуть, кожен 
мій герой має реальний прото-
тип. Коли я чую про якусь круту 
пригоду, то мушу її записати, 
привласнити.

У. Т.: На запитання Ґете-інституту 
про культурну точку G ви ска-
зали, що це подорожування по-
їздом та машиною між Німеччи-
ною і чехією. які контрасти між 
цими двома культурами вас 
найбільше приваблюють?

– Найбільше мене захоплює 
саме мінімум цих контрастів. 
Ми хочемо сильно відрізнятися 
від німців – значно більше, ніж 
австрійці чи поляки. Чехи – ма-
лий народ, тому він прагне якось 
виділитися. Але я думаю, що нас 
відділяє від інших середньоєв-
ропейських народів тільки мова. 

А щодо решти, то ми прожива-
ємо подібні життя, нас переслі-
дують схожі травми. Усі ми так 
чи так родичі. У нас спільні ми-
нуле, сучасне й майбутнє.

У. Т.: чи не важко бути германо-
філом у чехії?

– Цілком нормально. Я почав 
учити німецьку через одну врод-
ливу дівчину з НДР. Мені тоді 
було 12, а їй близько 14. Крім 
того, це стало своєрідним бун-
том і переворотом. Ми мусили 
вчити російську, а як другу іно-
земну всі брали собі англійську. 
Я тим часом закохався в ні-
мецьку, яка в Чехії не є аж такою 
популярною.

У. Т.: Ви були засновником де-
сяти музичних гуртів. чому вони 
провалилися? Нині у вас є якийсь 
музичний проект?

– Так, я заснував кілька гур-
тів, але, на жаль, у мене немає 
музичного таланту, інакше радо 
займався б музикою. Хоча за-
вдяки цим спробам вона про-
никла в мої тексти. Я не поли-
шаю їх і граю в тому чи тому 
гурті. Мої читання інколи про-
ходять під акомпанемент гітари 
Петра Кружика з чудового 
гурту Priessnitz. Ми цей проект 
називаємо U-Bahn.

У. Т.: Окрім іншого, ви створюєте 
комікси. Цей жанр популярний у 
чехії?

– Протагоніст комікса Алойз 
Небел – це, гадаю, мій найвідомі-
ший літературний герой. Може, 
тому що він є таким собі звичай-
ним чехом, трохи смішним, трохи 
сумним, має черевце й любить 
своє пиво та своє місто, звідки 
він і родом, – Єсеник. Комікс ми 
створили разом із художником 
Яромиром 99, потім його екрані-
зували. Думаю, це суттєво допо-
могло популяризації. Комікс пе-
реклали німецькою та поль-
ською, готуються французьке та 
англійське видання.

У. Т.: чи могли б ви коротко опи-
сати «Останні дні панку в «Гель-
сінкі» для українських читачів?

– Це меланхолійна книжка, 
де, однак, не бракує чеського гу-
мору. Вірю, що читачі побачать у 
головних героях себе. Тому що 
бути панком, протестувати проти 
загальноприйнятих суспільних 
норм – це завжди і всюди цікаво, 
захопливо. 

БіОГРАФічНА 
НОТА
ярослав Рудіш 
(1972 р. н.) – су-
часний чеський 
письменник, 
журналіст, му-
зикант, автор 
коміксів, сцена-
рист. Просла-
вився романом 
«Небо під Бер-
ліном» (2002), 
за який отри-
мав нагороду 
їржі Ортена.  
Роман 
«Grandhotel» 
(2006) екрані-
зував Давід Он-
држичек. На 
базі трилогії ко-
міксів про 
Алойза Небела 
(авторства  
Рудіша та ху-
дожника Яро-
мира 99) зняли 
мультиплікацій-
ний фільм. Ро-
ман «Останні 
дні панку в 
«Гельсінкі» 
(2010) зажив 
неабиякої попу-
лярності в Чехії
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екологічно чистий, 
безпечний і сам по собі їде
Автомобілі вже змінили наше життя.  
Схоже, вони це зроблять ще раз

Д
еякі винаходи, як і біоло-
гічні види, роблять періо-
дичні ривки вперед. Ав-
томобіль якраз один із 

них. 25 років відділяє відкриття 
Карлом Бенцем майстерні з ви-
робництва свого першого «Мо-
торвагена» від прориву, здій-
сненого Генрі Фордом і його ін-
женерами 1913-го, завдяки чому 
автомобіль перетворився на 
всюдисущий товар масового 
ринку і невід’ємний атрибут су-
часного міського ландшафту. 
Поставивши виробництво мо-
делі Т на конвеєр на підприєм-
стві в Детройті, Форд зміг різко 
зменшити час складання однієї 
машини, а отже, і витрати. Так 
почалася революція особистої 
мобільності. А нині автомагі-
стралями світу мчить майже мі-
льярд машин.

Схоже, сьогодні автомобіль 
готовий перейти на новий виток 
еволюції. Одна зі змін стосу-
ється шкідливих викидів. Кра-
їни, що розвиваються, стають 
дедалі заможнішими. Легіони 
нових споживачів шикуються в 
чергу за своїм першим залізним 
конем. Щоб увесь світ зрівнявся 
з американськими показниками 
забезпеченості авто на душу на-
селення, глобальний автопарк 
має збільшитися вчетверо. На-
віть невелике зростання ство-
рило б величезні проблеми – 
від транспортних заторів і цін 
на пальне до глобального поте-
пління.

Однак завдяки суворішому 
регламентуванню і розумним 
технологіям автомобілі стають 
екологічно чистішими, економ-
нішими й безпечнішими, ніж 
раніше. Китай, де великі міста 
задихаються від смогу, слідом за 
Європою встановлює обме-
ження на викиди отруйних 
оксидів азоту і сажі. Регуляторні 
органи на більшості великих ав-
томобільних ринків вимагають 

різко зменшити викиди двоо-
кису вуглецю у вихлопах. А ав-
товиробники виявляють дива 
винахідливості, щоб відповідати 
новим вимогам.

Електромобілі, як вияви-
лося, лише розчарували. Вони 
залишаються дорогими, мають 
невелику дальність пробігу між 
заправками й інколи «бруд-
ніші», ніж здається, наприклад, 
якщо заряджаються струмом, 
виробленим на вугільній ТЕС. 
Але автовиробники активно ін-
вестують у «чисті» технології. 
Водії майбутнього матимуть де-
далі ширший вибір супереко-
номних автівок із бензиновими 
й дизельними двигунами, гібри-
дів (які почергово працюють від 
батареї та двигуна внутрішнього 
згоряння) і моделей, що заправ-
ляються природним газом або 
воднем. Що стосується чисто 
електричного автомобіля, то 
його час, поза сумнівом, ще на-
стане.

ДО БеЗПілОТНОГО  
і БеЗАВАРіЙНОГО 
АВТОМОБіля 
Тим часом нові машини попов-
нюються цілим спектром техно-
логій на допомогу водію, які не 
лише полегшуватимуть керу-
ван   ня в умовах інтенсивного 
транспортного потоку, а й запо-
бігатимуть аварійним ситуа-
ціям. Дедалі більше нових авті-
вок можуть паркуватися без 
участі водія, розпізнавати до-
рожні знаки, тримати безпечну 
дистанцію під час руху на по-
стійній швидкості й автома-
тично гальмувати для уник-
нення зіткнень. Деякі автови-
робники обіцяють технологію, 
що розрізнятиме пішоходів і ве-
лосипедистів, перебиратиме на 
себе керування й зупинятиме 
авто, щоб не допустити наїзду. 
Кілька компаній (зокрема, 
Google) доводять розробку про-
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грам автопілота до логічного за-
вершення: працюють над авто-
мобілем, який самостійно руха-
тиметься до заданого пункту 
призначення без втручання лю-
дини. Тут і починається найці-
кавіше.

Співзасновник Google Сєрґєй 
Брін прогнозує, що машини на 

автопілоті з’являться в роздріб-
ному продажу вже за п’ять років. 
Можливо, це звучить надто 
оптимістично, але прототипи, 
які вже використовують у компа-
нії для перевезення своїх праців-
ників автомагістралями Калі-
форнії, вражають. Google хоче 
запропонувати світу машину на 
автопілоті, збудовану з нуля. 
Але, найімовірніше, вона вдо-
сконалюватиметься поступово і 
крок за кроком здобуватиме 
прихильність водіїв. 

Поки сенсори і хитромудре 
електронне начиння демонстру-
ватимуть вміння відвертати ава-
рійні ситуації, регуляторні ор-
гани запропонують зробити їх 
обов’язковими для всіх нових 
моделей. Страховики вже вима-
гають від водіїв погодитися на 
встановлення чорних скриньок, 
аби стежити за тим, наскільки 
обережно вони їздять: не 
виключе  но, що дані з цих скри-
ньок засвідчать, що їхати на ав-
топілоті часто буває безпечніше, 
ніж керувати самому. Адже 
комп’ютери ніколи не п’ють і не 
пишуть sms-по ві домлень за кер-
мом.

Якщо (і коли) автомобілі 
цілковито перейдуть на авто-
номне управління, користь (для 
тих, хто того бажає) буде вели-
чезною. У компанії Google вже 
дали це відчути, посадивши в 
гугломобіль сліпого. Відеока-
мера знімала йо  го поїздку на ав-
топілоті до мексиканського рес-
торану, в якому продають їжу на 
винос. Багато літніх людей та 
інвалідів змогли б повернути 
собі особисту свободу пересу-
вання. Молодим водіям не до-
велося б платити шалені стра-
хові виплати, тому що їхні не 
дуже вмілі руки-ноги більше не 
торкатимуться ні керма, ні аксе-
лератора. Колосальна статис-
тика смерт  ності й травматизму 
на автошляхах (щороку у світі 
гине 1,2 млн, а в самій лише 
Америці 2 млн звертаються по 
допомогу до лікарів) має різко 
знизитися, як і витрати на сис-
тему охорони здоров’я та стра-
хувальників. 

Безпілотні автомобілі по-
вин   ні також зменшити тран-
спортні затори і заощаджувати 
пальне. Комп’ютери гальмують 
швидше за людей. А ще вони 
здатні реагувати, коли гальмує 
автомобіль попереду. Тож такі 
машини дотримуватимуться на-

багато безпечнішої дистанції 
руху, ніж люди. На автошляхах 
вони зможуть шикуватися в 
«автопотяги», у яких кожне на-
ступне авто рухатиметься в зоні 
зниженого тиску за попере-
дньою машиною, що зменшить 
витрату пального. У людей, які 
щодня доїжджають на роботу, 
нарешті з’явиться час, щоб по-
працювати, відпочити або почи-
тати газету.

ПеРеШКОДи НА ДОРОЗі
На думку деяких автовиробни-
ків, таке бачення майбутнього – 
цілковита нісенітниця (як Генрі 
Форд сказав колись про істо-
рію). Люди побояться їздити 
машиною, яку вони не контро-
люють, адже комп’ютери зави-
сають, чи не так? Ті виробники, 
чиї безпілотні технології вияв-
ляться причетними до аварій, 
можуть розоритися в судах і діс-
тати заборону на їх подальшу 
розробку.

Проте пасажири літаків та 
поїздів часом і не замислюються 
про те, що насправді цим тран-
спортним засобам давно вже не 
потрібне ручне управління. Так 
само й перехід на безпілотне ке-
рування автомобілями відбува-
ється поступово. Електронне на-
чиння автомобіля навчиться 
уникати небезпеки, як це ро-
бить людина. Наприклад, галь-
мувати, якщо на дорогу вико-
титься м’яч, бо за ним може ви-
бігти дитина. Безпілотні гугло-
мобілі вже наїздили понад 700 
тис. км – більше, ніж деякі водії. 
І все, чого вони навчилися, 
стане доступним кожному ін-
шому авто з тим самим про-
грамним забезпеченням. Що 
стосується відповідальності, то 
потрібно змінити закони таким 
чином, щоб у разі виникнення 
проблеми суди брали до уваги 
загальні переваги безпілотних 
технологій у плані безпеки.

Якщо ж думка про те, що без-
пілотні автомобілі вже стали ре-
альністю, здається комусь надто 
екзотичною, згадаймо, що ко-
лись так само сприймали телеба-
чення і літальні апарати, важчі 
за повітря. Наші нащадки, мож-
ливо, дивуватимуться, чому ми-
нулі покоління взагалі довіряли 
небезпечні машини таким нена-
дійним операторам, як люди. 
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ДеФіЦиТУ

Наталія Петринська

Поблизу мого дому є ка-
фешка, а в ній – бездротовий 
інтернет, так званий Wi-Fi. 
Коли він там щойно з’явився, 
то працював чудово, а зараз 
ніяк не функціонує, бо просто 
не тягне понад 40 підклю-
чень. А звідки вони беруться?! 
Бармен Валентин мені пояс-
нив. Виявляється, люди захо-
дили на каву, дізнавалися па-
роль, а далі користувалися 
ним самі поза межами кафе.  
А забудова тут щільна, тому 
мережа Валентинової точки 
охоплює ще кілька офіційних 
установ і десятка півтора 
квартир… Думаю, далі ви вже 
здогадалися: мережа просто 
«впала». Що тут сказати? Як 
на мене, це очевидна модель 
комунізму. Якщо створене ки-
мось дати у вільне користу-
вання всім, воно просто не 
працюватиме. І виграшу не 
матиме ніхто. 

«Сволота то, а не ветерани, 
– скреготала бабця, згрібаючи 
зі столів, встановлених поряд із 
музеєм ВВВ, порції гречаної 
каші. – Вони навіть хліб не дої-
дають!» На лавах, призначених 
для учасників бойових дій, си-
діли особи зовсім неветеран-
ського віку. «Пацан, сфотай 
нас!» – простягав мені чоловік 
мобільний, тримаючи іншою 
рукою ложку з дармовою кру-
пою. Поряд із цим індивідом 
примостилися схожі на безпри-
тульних чолов’яги, перевдяг-
нені у ветеранів, – вони зде-
більшого наминали кашу і, як 
могли, позували для камер. 
Для справжніх ветеранів чо-
мусь не знайшлося навіть 
стільців. Охорона ж займалася 
тим, що боронила чиновників 
від спілкування з народом. 
Учасники Другої світової 
мовчки спостерігали за ерзац-
святом, а потім тихо пішли. 

Я одразу зрозуміла, що 
вона типовий представник 
«гомо советікус». Немолода, 
вертлява, зі злим поглядом і 
надміром тестостерону, про що 
свідчив пушок на верхній губі. 
Ми зустрілися на ринку біля кі-
оску. Спочатку вона намага-
лася втертися без черги, зрозу-
мівши, що маневр не вдався, 
спробувала відтіснити мене 
вбік. Я зробила зауваження, 
жінка вдала, що не почула. 
Коли я підійшла до віконця, 
вона безапеляційно мене від-
штовхнула і, встромивши туди 
свого носа, почала торгуватися 
з продавцем. Я, намагаючись 
купити продукти через її го-
лову, попросила відійти. Нуль 
реакції. Повторила прохання. 
Те саме. Її поведінка – черго-
вий доказ того, що черги, дефі-
цит і зневага до іншого можуть 
намертво в’їстися в сутність 
людини. 

ЗВОРОТНиЙ ЗВ’яЗОК 
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лист у редакцію
Шановна редакціє! З великим задоволенням 
читаю Ваш журнал «Український тиждень». 
Дуже цікаві й злободенні теми порушуєте на 
сторінках журналу. На тих статтях, які друкує-
те, виховується наша молодь. Вона цікавиться 
тими подіями, які відбувалися в нас, в Україні, 
у 1940–1950-х роках, коли весь народ Украї-
ни піднявся проти німецьких та московських 
окупантів. На обкладинці журналу № 41 за 
12–18 жовтня 2012 року поміщена фотогра-
фія чотирьох повстанців. Не знаю, як вона 
потрапила до Вас? Хочу Вас повідомити, що 
ця світлина була вперше надрукована у моїй 
книжці «Церківна і Станківці». Цих повстанців 
я знав особисто і можу Вам написати про іс-
торію цієї фотографії і про тих повстанців, що 
на фотографії. 
Коли почав писати історію сіл Церківна і Стан-
ківці, що на Долинщині, я оголосив, щоб жи-
телі тих сіл мені принесли ті фотографії, доку-
менти, а також написали спогади про історію 
цих сіл. Ті матеріали я використовував для на-
писання своєї книжки. житель села Церківна, 
нині вже покійний Тарас Яремко, приніс мені 
невеличкий пакуночок, у якому були акурат-
но загорнені кілька фотографій і проявле-
на плівка. Коли я зробив світлини з плівки, то 
було видно, що на фотографії стоять мені до-
бре знайомі повстанці. Невідомо, як цей не-

величкий пакуночок потрапив до Яремка Та-
раса. Він мені розказав, що цей пакуночок 
знайшов, коли розбирали стару стодолу. 
Отже, на фото стоять зліва направо:
1. Невідомий.
2. Михайло Штурмак «Крук» 1922 р. н., хо-
рунжий, село Церківна Долинського райо-
ну Івано-Франківської області. Командир 
кур’єрської служби «УПА – Захід – Карпати». 

Нагороджений 1948 року Золотим хрестом.
3. Василь Штурмак «Шевчук» 1925 р. н., уро-
дженець села Церківна Долинського району, 
заступник командира «Крука».
4. Степан Опришко «Юсько», «Цяпка», охо-
ронець із села Грабівка.
Фотографія зроблена 1948 року.
Отже, на фото у Вашому журналі боївка із 
кур’єрської служби «УПА – Захід – Карпати».
Остаюсь з повагою
Василь Гук, учасник визвольної боротьби, 
колишній політв’язень
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Опитування на сайті Тиждень.ua
За яких обставин можливе дострокове 
звільнення Юл� Тимошенко?

Опитування триває 
з 23 квітня

1,3
2%

41,5% 20,67%

18,92%

17,6%

У разі запровадження Заходом 
санкцій проти режиму 
Януковича

Неможливе 
за жодних 

обставин

У разі 
масових 
протестів

Можливе «часткове» 
помилування, після якого 

Тимошенко залишиться 
поза політикою

У разі 
різкого 
погіршення 
стану здоров’я 
Юл  Тимошенко
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